Organisationsnummer
802404-0134

Produktionsledare:
George Baryawno

Besöksadress:
Tomtberga vägen 16, 1 tr.
145 67 Norsborg

Text –och Databehandling:
George Baryawno

Postadress:
Box 77
145 01 Norsborg

Formgivning/Layout:
George Baryawno

Telefon & Fax:
08- 531 709 30

Fotograf:
Ashur Kerimo

E-post:
info@assyrien.se

Utgivare:
Assyrien
Kulturcenter
I Botkyrka

Hemsida
www.assyrien.se
Plusgiro:
AKC
AKC fond

839 39-9
30 94 57-0

Bankgiro:

5780-5038

Stockholm
mars 2008/6757

Innehar F-skattebevis

VERKSAMHET I FÖRENINGSLIVET
2007
ISBN 978-91-976482-1-9

3
4-7

Kapitel 1
- Modern Assyrian History, Nytt
fynd stärker samband mellan
Suroye-Asuroye

111
112 – 145

Kapitel 5

146 – 192

Seyfo i 2000 år …förföljelser,
massaker, fördrivning,
flyktingskap, trakasserier=
FOLKMORD

193
194 – 207

Kapitel 6

8
9
10 - 11

Kapitel 2

12 – 41

Struktur, årsmöte, överblick på,
nystyrelse – nya idéer, AKC
utvecklingsfond,
208
välgörenhetsverksamhet, …ur
protokollet aktiviteter 2007, lite mer
att läsa om …aktiviteter 2007

Ordförande har ordet
Krönika 2007: ”ur ett
assyriskt perspektiv”

– 212

213

42
43 – 52
53 – 56
57 – 61
62 – 65
66
67 – 110

Irak – Assyrier
Mänskliga rättigheter ?

Krönika 2007: litteratur –
musik – film – media
Mordet på Dr. Fuat Deniz –
en stor förlust!...

Kapitel 7
(texter på assyriska)

Kapitel 3
Ungdoms. Sekt. verksamhet
Kvinnosektionens verksamhet
Idrottsverksamhet
AKC Verksamhetsprogram
2008/2009

Kapitel 4
Medlems –och
samarbetsorganisationer -urval av
skrivelser, artiklar relaterade till
somliga organisationer

3

214
215
216 – 217
218 – 220
221
222
223 – 224
225

Gratulationer till ADO
Nyheter ur radio QOLO
Mordet på Fuat Deniz
Namnkonflikten
Assyriernas utsatta läge
Konflikten bland assyrier
Om Fareidun Athuraya
AKC 10 års jubileum

-

Modern Assyrian history

-

Nytt fynd stärker samband mellan suroye-asuroye

4

Modern Assyrian History
Assyrian Identity

The Assyrians are the direct descendents of the people of the ancient Assyrian Empire. Subject to continuous
invasions, massive population losses, and absorption into surrounding cultures, they have managed to maintain their
identity, language, culture, and Christians religion for millennia following the fall of the capital of the Empire,
Nineveh, in 612 B.C. Increasingly hostile invaders have often murdered, converted, expelled, and conquered the
Assyrian people, but they are still a community in the Middle East, with these dangers still threatening their existence.
They are the indigenous nation of Iraq and what was Mesopotamia (including parts of Iran, Turkey, and Syria).
From Nick AlJeloo‘s ―Who are the Assyrians?‖, The Assyrian Australian Academic Society:
The Assyrian nation, apart from undergoing an ongoing genocide, has also suffered a cultural genocide that has
attacked the Assyrian identity and questioned its origins and unity as a people. Assyrians have come to be called
Nestorians, Chaldeans, Jacobites, Syriacs, Syrians, Maronites and Melkites through religious influences and by the
governments that now rule over portions of what is their ancestral homeland. As esteemed social anthropologist Dr.
Arian Ishaya of UCLA in her paper Intellectual Domination and the Assyrians states, there are different ways of
dominating a people, those most direct being to take hold of their land and resources, deny them statehood, and force
their manpower to do the labour work or fight the battles of the conqueror. But she also mentions that domination
may also come in a more indirect, abstract form which is intellectual, this form being the most dangerous as it
penetrates the victim‘s inner feelings and thoughts. Thus, she determines, the victim remains unaware and willingly
subjugates itself to intellectual domination.
…The Assyrians call themselves and other people of Aramaic-speaking heritage Assyrians for a very simple and
convincing reason: they are the age-old inhabitants of ancient Assyria. It is their homeland. They have churches there
that date as far back as third and fourth century AD and still others, such as St. Mary at Kharput and St. Mary at
Urmia, that are of apostolic foundation. That is sufficient and says it all. There is no need to engage in the inconclusive
argument of racial and cultural purity. When any nation says that it is what it is, it is that because its forefathers
inhabited that region since time immemorial. The Assyrians say they are Assyrians because their forefathers inhabited
Assyria and the French say that France is their homeland because they have lived there for many centuries. One claim
is as valid as the other. What makes the French claim more respectable and that of the Assyrians questionable isn‘t
science. It is politics pure and simple. Thus, Dr. Ishaya concludes, ― … the question of whether the contemporary
Assyrians are Assyrians, should never be asked. When a scholar makes that a topic of research, he is playing
POLITICAL GAME in the guise of science. There is no excuse for the academics to remain naive any longer. The
scholars have no choice but to decide what they want to do with their profession: put it in the service of the people or
use it to promote the interest of the ruling powers. Whatever choice they make, they can be sure that they can no
longer fool the people.‖

Assyrian Struggle
World War I witnessed the first modern tragedy for the Assyrian nation. While no hard numbers exist, it is estimated
that two-thirds of the Assyrian population living in Turkey died during the Genocide of 1915-1918, along with
Armenians and Greeks. Assyrians were forced from their villages by the Turks and Kurds, and either killed or forced to
walk out of Turkey, into Iraq and Iran. Most died on the journey. The Assyrians settled with relatives or refugee camps
and eventually joined the other Assyrians in Iraq and Iran.
Between the years of the Assyrian Genocide of 1915-1918 until the Simele Massacre of 1933, Assyrians in Iraq lobbied
the League of Nations for protection, especially as the end of the British Mandate in 1932 neared. Assyrian groups,
mainly led by the then Assyrian Patriarch of the Church of the East Mar Eshai Shimoun XXIII, were rejected, ignored,
or angrily protested by the Iraqi government, with warnings to the Assyrians to cease asking for foreign protection and
land in Iraq. One of the final petitions in October of 1931, after all of the pleas asking for a safe haven and protection
from the Iraqi authorities went unheard, asked for aid in helping Assyrians leave Iraq before the British Mandate
ended in the following year, for fear that a British exit from Iraq would lead to the extermination of Assyrians.
The Iraqi government, in response to a League of Nations request to attempt to find land for the Assyrians, placed
Assyrians on malaria ridden land, and hundreds of Assyrians died from the disease.
As the British Mandate ended in October of 1932, the Assyrians were left to fend for themselves. Less than one year
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later, the Assyrians were massacred in Simele, Iraq. Iraqi soldiers, under Kurdish general Bakkir Sidqi, murdered
between 3-5,000 Assyrian men, women, and children between August 11-14, 1932.
After Simele, new plans were forged by the League on the Assyrian Question. Nothing was resolved, and Assyrians
continued living in Iraq, without protection or autonomous status in their villages in Northern Iraq. Until World War
II, Assyrians continued living in Iraq at the mercy of the central government. They proved, however, their loyalty to
the British at the famous Battle of Habbaniya, when 1500 Assyrian levies held the British Air Force Base against
60,000 rebelling Iraqis that had claimed loyalty to the Germans. But, again, their loyalty went unrewarded.
After World War II, Assyrians remained in Iraq, Syria, and Iran (with small populations still in Turkey). However, by
this time, the events of the early 20th century had caused mass exodus from the Middle East, and Assyrian
communities were, by this time, active in the U.S. (mainly New England and Chicago), and also found in Brazil,
England, Russia, and other parts of the world. As the Cold War began its domino effect in the Middle East, so too did
Ba‘athism and Islamism – Assyrians began leaving for the West on a larger scale. The Iran-Iraq War (1980-88) took
its toll on Assyrians in both countries as well. The Persian Gulf war in 1990-91 saw another mass exodus of Assyrians
from Iraq, resettling in Canada, England, Jordan, the U.S., and Australia. Finally, the removal of Saddam Hussein in
2003, the ensuing conflict and insurgency, and the partitioning of a Kurdish north, is seeing a new wave of
persecution and cultural genocide against the Assyrians, particularly by the Kurdish populations in Northern Iraq.

www.assyriafoundation.org
For more information, please visit www.aina.org

Nytt fynd stärker
samband mellan
suroye-asuroye
FÖRHISTORIA En sten med en 2800 år gammal
text kastar nytt ljus över dagens assyriska
identitet och sambandet mellan termerna
suryoyo, suroyo och asuroyo. För professor
Robert Rollinger är saken avgjord. Till
hujada.com säger han: ”Suroye eller suryoye
betyder inget annat än assyrier”. Men Dr. Assad
Sauma Assad har förbehåll.

Bild på en av många varianter av den assyriska
solskivan. Foto: hujada.com]

Stenen med den viktiga texten grävdes nyligen fram i dagens sydöstra Turkiet, närmare bestämt i Cineköy i närheten
av staden Adana. Arkeologerna har bestämt textens ålder till år 800 f. Kr, den är alltså svindlande 2800 år gammal.
Det anmärkningsvärda med just denna sten är att texten på den är skriven med två olika gamla språk, feniciska och
luviska. Feniciska talas inte idag men på den tiden talades språket av fenicierna som var ett handelsfolk runt östra
Medelhavet. Luviska är ett annat utdött språk som talades av människorna i Anatolien innan den trängdes undan av
arameiskan runt 500 år f.Kr.
I texten som forskarna nu har funnit och lyckats översätta berättar Urriki, en lokal kung i området kring Cineköy, om
sitt förhållande till det assyriska riket. I den feniciska versionen av texten står ordet Assyrien skrivet som "Assur" men
i den luviska versionen står samma ord skrivet som "Sur". Dessa två olika sätt att skriva namnet "Assyrien" har fått
forskarvärlden att reagera då det kan visa sig bli nyckeln till lösningen av en sedan länge omtvistad fråga. I fjärde
numret av den ansedda vetenskapliga tidsskriften Journal of Near Eastern Studies från oktober 2006, argumenterar
professor Robert Rollinger från Leopold-Franzens-Universität i Österrikiska Innsbruck att stenen från Cineköy ger ett
definitivt svar i den sedan medeltiden debatterade frågan om förhållandet mellan termerna Syrien och Assyrien. I sin
text i Journal of Near Eastern Studies menar Prof. Rollinger att det nu är bevisat bortom allt tvivel att namnet Syrien
endast är en kortare version av namnet Assyrien. Sedan publiceringen av texten i Journal of Near Eastern Studies har
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Prof. Rollinger, som anses vara en auktoritet på Främre Orientens kultur, språk och historia, endast fått positiva
reaktioner på sin text från övriga forskare. Positiva reaktioner har också kommit från många assyrier som själva
grubblat på frågan sedan länge. Själv har Prof. Robert Rollinger numera lagt allt grubbel åt sidan.
– I min opinion så kommer det här att sätta punkt för alla diskussioner, det är jag hundra procent säker på. För att det
står skrivet klart och tydligt i inskriptionen, vi har turen att finna samma text i två olika språk, feniciska på ena sidan
och luviska på den andra, det är en klart tvåspråkig text. I den feniciska har vi ordet Assyrien skrivet i sin
ursprungsform med ett A i början det vill säga Assur. I den luviska texten har vi samma ord fast utan ett A i början det
vill säga Sur. Så ordet hade tappat den första vokalen i den luviska texten. Givetvis betyder bägge orden Assyrien, enda
skillnaden är att den kortare formen av Assyrien används i den luviska texten, säger han till hujada.com
Prof. Rollinger menar att grekerna, som kom i kontakt med den gamla Främre Orientens kultur först runt 800 år
innan vår tideräkning, måste ha anammat uttrycket Sur och stöpt om det i en grekisk form till "Suria" som har
överlevt in i vår tid som Syria. Följderna av detta fynd kan visa sig vara stora både för forskarvärlden och för oss
assyrier, men själv vill Prof. Rollinger inte spekulera i hur den påverkar dagens situation.
– Låt oss säga att det är ett bidrag som klargör var namnet kom ifrån och ett avslut på den långa diskussionen om
sambandet mellan termerna Assyrien och Syrien. Vad assyrierna gör med denna information, med detta nya resultat,
vet jag inte. Vi får vänta och se, säger han.
Vad har då Prof. Rollingers slutsatser för följder när det gäller dagens assyrier? Vi har ju, så länge vi kan minnas,
kallat oss på vår västdialekt för Suroye eller versionen med ett extra "y", Suryoye, och på vår östdialekt har vi kallat oss
Suraye eller Suryaye. Bägge versionerna låter väldigt lika namnet "Sur" i den luviska texten från Cineköy som i sin tur
betyder Assyrien. Kan termerna Suroye, Suryoye, Suraye och Suryaye betyda assyrier? Har den assyriska rörelsen haft
rätt när man sedan början påpekat detta samband? För Prof. Robert Rollinger råder det ingen tvekan om saken.
– Jag håller helt med om att dessa namn betyder assyrier. Från en etymologisk synpunkt, det vill säga varifrån ordet
kommer ifrån, så är jag väldigt säker. Det är en förvridning av ordet assyrier, säger han och tillägger:
– Men man ska komma ihåg att just i detta område, Cilicien och norra Syrien under denna tid (800 år före Kristus) så
levde där, förutom assyrier, även många luvier, araméer och greker och naturligtvis använde även araméerna namnet
Sur när dom talade om Assyrien, säger Rollinger. Han påpekar att:
– Man måste skilja mellan å ena sidan namnets ursprung och betydelse och å andra sidan frågan om identitet, kultur,
härstamning, blodslinje och allt sådant som är mycket svårare att reda ut, men i fråga om namnet så är det nu helt
bevisat, förklarar den ansedda forskaren.
Riktigt lika säker är inte Dr. Assad Sauma Assad, doktor i Syrologi från Stockholmsuniversitet. Syrologi är ett
samlingsnamn för läran om de syriska kyrkorna, språket och kulturen. Dr. Assad har sedan länge förespråkat en
syriansk-arameisk identitet för vårt folk och menar att vi inte har något samband med den assyriska identiteten. Men
samtidigt är Dr. Assad, som har läst Prof. Rollingers bidrag i Journal of Near Eastern Studies, idag beredd att
acceptera sambandet mellan termerna suroye, suryoye och asuroye (assyrier).
– Det kan vara hundra procent sant att suroyo och suryoyo kommer från ordet asuroyo (assyrier), men det kan även
komma fram nya bevis i framtiden, säger han och förklarar vidare att teorin som länge framhävts av olika personer
kring namnet suroye eller suryoye saknar täckning i historien:
– Alla syriska skribenter har genom alla tider enhetligt förklarat att ordet suroye kommer från en person som hette
Sures eller Syrus, denna Sures eller Syrus har vi inte hittat i historien, så det är inget vetenskapligt, man kan kalla det
för en legend eller en myt. Det finns många sådana legender som folk har kommit med för att förklara saker och ting,
resonerar Dr. Assad.
Men han poängterar samtidigt att man måste skilja på namnet på ett folk och var folket kommer ifrån egentligen.
Enligt honom har alla syriska kyrkofäder, från 300-talet och framåt, i sina texter förknippat sig själva med araméerna.
Som till exempel kyrkofadern Mor Afrem från 300 talet efter Kristus som skrev om tänkaren Bardaysan "Failasofo
d‘Oromoye" (Araméernas filosof). Dr. Assad understryker att detta inte endast var en företeelse inom den syrisk
ortodoxa kyrkan utan även inom den kaldeiska och den nestorianska kyrkan. Denna företeelse har förklarats tidigare
av bland annat assyriern Johanon Qashisho som skrev att de djupt troende kyrkofäderna påverkades starkt av bibelns
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negativa bild av assyrierna. Eftersom gamla testamentet skrevs av judar som upplevde assyrierna som fiender
framställde de även assyrierna på ett ensidigt och ofördelaktigt sätt. Därför kom många av våra kyrkofäder, starkt
influerade av bibeln, att förneka sitt assyriska ursprung genom att försöka bortförklara sitt assyriska namn och istället
förknippa sig själva med araméerna som framställs betydligt positivare i bibeln. Men Dr. Assad, som erkänner att
ordet suroye betyder assyrier, rent språkligt, håller fast vid att vi måste titta bortom den rena språkliga förståelsen och
förstå att namn kan betyda olika saker under olika tider i historien.
– Det är fel att idag översätta ordet suroye och suryoye till assyrier. För tiden är sedan länge förbi då namnet Suroyo
kom från Asuroyo. Vi måste titta på vilken betydelse namnen har under olika perioder. Vi kan inte använda ett namn
som användes för 2600 år sedan på ett visst sätt och använda det på samma sätt idag, menar han. Men vid en närmare
utfrågning visar det sig att Dr. Assad själv anser att vi visst har assyriskt blod, fastän han är noggrann med att
framhålla att det endast är i en liten omfattning.
– Dom assyrier-kaldéer-syrianer som lever i Irak, speciellt i norra Irak har en del assyriska rötter. De gamla assyrierna
finns inte kvar, de dödades och de som överlevde assimilerades bland araméerna. Det finns inget assyriskt folk idag,
varken språkligt, kulturellt eller etniskt. De började kalla sig Oromoye (Araméer) och glömde med tiden bort att de
hade assyriska rötter, säger Dr. Assad Sauma Assad som själv väljer att kalla sig "Suryoyo" på modersmålet.
En som inte håller med Dr. Assad Sauma Assad är assyriern Zack Cherry, doktorand och lärare i Assyriologi från
Uppsala universitet. Assyriologi är ett samlingsnamn för studier om hela Främre Orientens antika kulturer. Till
skillnad mot Dr. Assad instämmer Cherry helt med Prof. Rollinger i de båda slutsatserna att Syrien är en kortare
version av Assyrien och att suroye och suryoye inget annat betyder än assyrier.
– Det som jag vill betona starkt här är att våra assyriska förfäder definitivt inte tog emot begreppet Suraye eller Suroye
från ett främmande folk eller språk, för att nämna till exempel det luviska språket, och började plötsligt kalla sig
Suraye eller Suroye i stället för ashuraye (assyrier). Ursprunget till denna
uttalsförändring, att ashuraye blev till suraye och suroye, är bevisad i det arameiska språket som assyriska kungar,
självmant och för strategiska ändamål, tog emot och upphöjde till ett officiellt språk i det assyriska imperiet sedan 900
talet f. Kr, sida vid sida med deras egna och mycket äldre språk som de själva kallade ashuritu eller akadattu det vill
säga det assyriska eller akkadiska språket, säger han.
Zack Cherry, som nu är gästdoktorand under ett år vid Altorientalisches Institut universitetet i Leipzig, Tyskland,
säger att han under sin forskning samlat många bevis på en assyrisk identitet för vårt folk och att han inom en snar
framtid har för avsikt att publicera dessa. Cherry framhåller även att det idag inte finns någon seriös forskning som
förnekar vår assyriska härkomst, däremot finns det bra bevismaterial som bekräftar vår assyriska identitet och
ursprung, menar han.
Det står alltså klart att Prof. Robert Rollinger och doktorand Zack Cherry håller med om att den korrekta
översättningen av namnet suroye, suryoye eller suraye och suryaye är assyrier. Dr. Assad håller med endast när det
gäller den språkliga betydelsen och han har en del förbehåll mot en alltför vid tolkning av sambandet mellan termerna
suroye och asuroye. Det är i sig berömvärt att Dr. Assad Sauma Assad, trots sin tidigare hållning i frågan, välkomnar
och respekterar nya bevis i frågan om vårt folks identitet. För att nå konsensus i denna svåra och breda fråga krävs att
man, precis som Dr. Assad, är beredd att acceptera nya rön och bevis istället för att förkasta allting som inte passar in i
den egna assyriska eller syrianska agendan. Nationalfadern Naum Faik hade inga problem med att bejaka vare sig sina
arameiska eller assyriska rötter, man kan undra varför det ska vara så svårt för oss idag att omfamna och vara stolta
över att representera det arameiska och det assyriska, två av världens äldsta civilisationer.
Till dess vi lär oss vara stolta över hela vår historia får vi nöja oss med alla människor som utsmyckar sig i de rödgula
färgerna med en variant av den assyriska gudens solskiva och ropar under Syrianska fotbollslagets matcher;
"Suryoyena! Suryoyena! Suryoyena!", och veta att de i själva verket skriker; "Vi är assyrier! Vi är assyrier! Vi är
assyrier!".

Afram Barryakoub

www.hujada.com 2007-02-03
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Ännu en gång har vi lyckats med att sammanfatta det
gångna verksamhetsåret i den broschyr du håller i
handen. Ännu en gång är den fullspäckad med texter och
bilder om aktiviteter som vi har hunnit med. Vi är stolta
över det vi åstadkommer och tackar för alla berömmande
omdömen vi får när vi möter representanter fån andra
föreningar.
Assyrien Kulturcenter ska fortsätta leva upp till sitt namn
och sprida gemenskap och glädje. Våra aktiviteter
fortsätter att erbjuda en meningsfull fritidsysselsättning åt
våra medlemmar. Att vi ständigt får fler medlemmar vill vi
se som ett kvitto på att våra aktiviteter och vår
demokratiska struktur uppskattas.
Jag vill å styrelsens vägnar tacka för det goda samarbetet
med föreningsmedlemmarna, kommunen och andra
organisationer som vi har ett samarbete med. Jag hoppas
att den nya styrelsen kan fortsätta i föreningens anda och
ta Assyrien Kulturcenter till en ny nivå.
Jag vill speciellt tackaTUMA DURU för sina kontinuerliga
insatser för AKC

Afram Yakoub
Ordförande
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Krönika: året 2007
– ur ett assyriskt perspektiv
Från dystra rapporter om händelseutvecklingen i Mellanöstern till glada besked om
Assyriska FF, från förlusten av Fuat Deniz till startandet av en assyrisk lobby organisation i
Bryssel. Ja, när man skall summera ett helt år blir det många frågor som tas upp, många
glada sådana men även många tråkiga händelser. Utan att göra anspråk på att vara
sakkunnig i de olika frågorna som berörs skall jag försöka återge året 2007 ur ett assyriskt
perspektiv och på ett kort och koncist sätt.

En klar och tydlig trend det gångna året, och som säkert kommer att prägla många år framöver, är de
många nya assyriska organisationerna av olika slag. Flera nya har startats under året och de är oftast
relativt små och med en nischad inriktning. Består av ett tiotal individer som brinner för en viss specifik
fråga. Förutom att vara politiskt och religiöst obundna, är de heller inte knutna till något förbund eller
förening. Det är helt enkelt en grupp likasinnade personer som tar egna initiativ och startar upp egna
organisationer.

Seyfo Center I Sverige (www.seyfo.com),

en organisation
vars främsta mål är ett erkännande av folkmordet på
assyrierna. SC har som mål att strategiskt etablera sig i de länder
som gynnar dess mål och syfte. Har en kärna på ca tio personer i
respektive land men med huvudsäte i Holland.

Assyrier Utan Gränser (www.assyrierutangranser.com), en

direkt produkt av Assyriska Ungdomsförbundets hemlandsresa
2006, men som på kort tid blivit en framgångsrik och självgående hjälporganisation för assyrier i nöd
världen över. AUG består av en kärna på sju personer med säte i Sverige och med stöd av ett antal
samarbetsorganisationer och individer.

Assyria

Council
of Europé (www.assyriacouncil.eu), en assyrisk
lobbyorganisation med syfte att föra aktiv lobby verksamhet direkt på plats i
EU parlamentet i Bryssel. ACE har en heltidsanställd i Bryssel och kärnan
består av ca fem personer samt en referensgrupp i form av ett tiotal högt
uppsatta politiker och professorer. Sätet för organisationen ligger i Holland.
Alla dessa organisationer startade
upp sin verksamhet under år
2007de och är alla fristående,
oberoende och relativt små i mans Gemensamt för alla dessa
är fokus på assyrierna världen över och i synnerhet i
Mellanöstern, för just i Mellanöstern drabbas assyrierna på ett
omänskligt sätt. Sedan Saddam Hussein störtats i Irak har
assyrierna lidit något ofattbart.
Gemensamt för alla dessa är fokus på assyrierna världen
över och i synnerhet i Mellanöstern, för just i Mellanöstern
drabbas assyrierna på ett omänskligt sätt. Sedan Saddam
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Hussein störtats i Irak har assyrierna lidit något ofattbart. De skjuts ihjäl på öppna gator, blir bortrövade
och våldtagna, flera assyriska organisationers säten attackeras, många kyrkor har bränts ner,
hundratusentals assyrier har tvingats till flykt.Många hamnar i grannländerna, lever i svår fattigdom och
tar till många medel för att
överleva. Assyriska tonårstjejer
som
prostituerar
sig
för
överlevnad är idag ett vanligt
förekommande
fenomen.
Präster och munkar kidnappas,
allt detta i hopp om att sätta
skräck bland assyrierna och få
dem att fly sitt hemland.
Samtidigt är vi, här i
västvärlden, fullt upptagna
med
att
spendera
mångmiljonbelopp
på
att
bygga nya kyrkor och att
utesluta och bannlysa, exkommunicera medlemmar från den ena kyrkan till den andra. Eller fullt upptagna med om Assyriska
FF eller Syrianska FF skulle vinna de båda derbymatcherna i fotbollens division ett norra. Någonstans
har någonting gått snett.
Vi kan konstatera dock att det görs alldeles för lite för de behövande i
Mellanöstern och situationen bara försämras för varje dag som går. Hela år
2007 präglas av svarta rubriker från området, folket tappar hoppet om ett
anständigt liv i Mellanöstern och ingenting tyder på förbättringar. År 2008
ser minst lika dystert ut. Lika dystert var det besked som nådde oss alla i
slutet på året, där det meddelades att den assyriske universitetslektorn, och
förebilden för många assyriska ungdomar, Fuat Deniz knivhuggits och
sedan på sjukhuset avlidit av skadorna. En stor förlust för hela vårt folk och
i synnerhet de assyriska studenterna i den akademiska världen. Fuat Deniz
var mycket omtyckt och lämnade ett stort tomrum efter sig.
Några månader inn an bortgån gen av lektorn var det med stor glädje som
Assyriska FF kvalificerat sig upp till Superettan. Detta då AFF stod som
klara seriesegrare när alla matcher i serien var slutspelade. Efter två tråkiga
år av degradering från Allsvenskan till division ett norra har man nu tagit
nya tag. Format en ny organisation med ny ekonomi och spelar alltså
säsongen 2008 i Superettan. Assyriska FF hör hemma där, minst. Sedan har
det nya laget Assyriska Rinkeby IF tagit klivet upp till division tre. Ett stort grattis till bägge lagen och det
blir med en flitig bevakning de och de övriga assyriska fotbollslagen kommer att följas kommande
säsong.
Året 2007 har varit ett händelserikt år, på gott och ont, många nya steg har tagits och sakta men
säkert kommer vi att se frukterna av dessa steg. Ur ett assyriskt perspektiv kan vi förvänta oss ett minst
lika dramatiskt och spännande år 2008. Det kommer stunder då vi kommer att gråta och stunder då vi
kommer att glädjas tillsammans, men viktigast av allt är att vi gör framsteg och försöker förbättra
livsvillkoren för hela vårt folk världen över, ur ett assyriskt perspektiv vill säga.
Ninos Poli, en assyrier
Norsborg, januari 2008
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Målsättning
AKC har förbundit sig att följa de av ARS antagna stadgar för sina
medlemsföreningar då AKC blev godkänd som medlem hos ARS den 23 mars 2002.
Följande är AKC´s målsättning:
§

att vara förenade organ för de assyrier som bor inom dess verksamhetsområde

§

att vårda det assyriska kulturarvet och verka aktivt för att bevara och utveckla det Assyriska
språket

§

att stödja assyriernas olika strävanden med målsättning att uppnå jämställdhet mellan
assyrierna och landets majoritetsbefolkning

§

att arbeta för assyriernas anpassning till aktiva medlemmar i det svenska samhället och för
deras utveckling till en två språkig befolkningsgrupp.

§

att verka för jämlikhet mellan män och kvinnor

§

att representera assyrierna i Botkyrka kommun

§

att hålla förmedla kontakt med myndigheter som assyrierna kommer i kontakt med.
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Fakta från Årsmötes Protokollet
Årsmöte
AKC höll sitt ordinarie årsmötet söndagen den 4 mars 2007. Följande beslut togs vid årsmötet:

Föregående års verksamhet:
Yilmaz Kerimo som valdes till mötets ordförande,
tillsammans med förra styrelsens ordförande Aziz Poli
gick igenom verksamhetsrapporten för år 2006. Alla
närvarande uttryckte sitt nöje över vad föreningen har
presterat under föregående år.

Ekonomiberättelse:

Årsmötesfunktionärer; fr. v. Afram
Yakoub, Yilmaz Kerimo, Aziz Poli

George Baryawno redovisade de olika posterna i ekonomi
rapporten. Resultat -och balansräkning. Det finns inga
större skillnader mot år 2005 förutom kostnaderna och
intäkterna för dagcentret Dawmo. Redovisningen visade
att föreningens ekonomi är stabilt. Inte minst p.g.a. att
Botkyrka kommun har ökat föreningens bidrag med
50.000 kr till 220.000 kr. för år 2007. Detta är tecken på
att kommunen har tagit hänsyn till föreningens utökade
verksamhet.

Revisionsberättelse:
Aghnatios Soma läste upp revisionsberättelsen:
Undertecknade personer – av AKC:s årsmöte utvalda
revisorer - har i enlighet med de direktiv som gäller från
årsmötet - tagit del av samtliga räkenskaper – Plus- och
bankgiro
handlingar
och
verifikationer
för
verksamhetsåret 1/1-2006 – 31/12-2006 att genomföra den
nödvändiga granskningen för att inför ordinarieårsmötet
avge rapport om AKC:s ekonomiska förvaltningen för den
nämnda perioden.
I början av februari 2007 fick vi tillgång till
verksamhetsårets samtliga räkenskaper. Vi har granskat
och reviderat de underlag vi fick i enlighet med gällande
regler. Efter en noggrann granskning har vi inte sätt något
som föranleder till anmärkning. Vi har sätt att föreningens
ekonomi har förvaltats, administrerats och databokförts i
enlighet med de regler som gäller.

Revisorn Agnatios Soma (t.h.) läser
revisionsberättelsen.

Med stöd av ovanangiven rapport föreslår vi årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2006.

Norsborg den 2007-03-04
Nurten Haddad, Aghnatios Soma, Behiye Poli
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Ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

Av årsmötet antagna motioner/förslag:
1- Uthyrning av lokaler och musikanläggning
- att kostnader för uthyrning av föreningens lokaler blir enligt följande taxa: Lokaluthyrning (för
medlemmar) 1500, (icke medlemmar) 2000 kr. I summan ingår städning. Uthyrning av musikutrustning
(för medlemmar) 1000 kr, (för icke medlemmar) 1500 kr.

2- Styrelsens mandatperiod
- mandatperioden för styrelsen blir två år. Under förutsättning att ARS beviljar AKC dispens.

3- Hjälpinsatser till Seyfo Center
Seyfo Center vars säte är i Holland – Sabri Atman som ansvarig – är känd som den organisation som har
sedan flera år strävar efter för erkännandet av Seyfo. Med sina knappa resurser begränsas organisationens
insatser inom Seyfo frågan. För att öka hjälpinsatserna till Seyfo Center föreslår styrelsen att utse två
personer för att starta organisering av hjälpinsatser till Centret i samarbete med Assyriska föreningen i
Södertälje och ev. med övriga organisationer som vill vara med.
Årsmötet godkänner förslaget samt utser Simon Poli och Habib Barsoum för detta ändamål.

4- Bildandet av utvecklingsfond
Namn:
Grundare:

Utvecklingsfond för Assyrien - UFA
Assyrien kulturcenter i Botkyrka

Målsättning:
- att stödja olika projekt som syftar till att utveckla den assyriska kulturen och språket.
- att stödja de organisationer som arbetar för det assyriska folket samt för erkännandet av Folkmordet på
Assyrier – SEYFO
Organisation:
- Fonden förvaltas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör att dessa personer blir
det samma som bär dessa poster i Huvudstyrelsen.
- Styrelsens mandatperiod är det samma som AKC:s huvudstyrelse
- Fonden har eget konto eller plusgironummer
Firmatecknare:
Av årsmötet valda ordförande och kassör tecknar firman var för sig
Styrelsens uppgifter:
- att utföra fondens administrativa och övriga praktiska arbete
- att handlägga inkomna ansökningar om bidrag och i samråd med AKC huvudstyrelse besluta om
beviljandet av bidrag till olika instanser
- att arbeta för att förstärka fondens ekonomi
- att inför AKC:s ordinarie årsmöte avlägga verksamhets –och ekonomisk rapport
Inkomstkällor:
Följande inkomstkällor kommer att användas för att skapa ekonomisk tillväxt för fonden:
- 10 % av AKC: s medlemsavgifter (summan fastställs av AKC huvudstyrelse utifrån föreningens bokslut
den 31/12 varje år. Den fastställda summan betalas till fondens kontonummer senast i slutet av januari
varje år.)
- 5 % av beviljad bidrag för olika projekt
- gåvor och bidrag från individer och övriga instanser
Upplösning:
Vid upplösning av fonden tillfaller samtliga tillgångar AKC.
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Val av ny styrelse:
Har varit följande personer efter
konstituerandet:
Ordförande
Afram Yakoub
V. ordförande Dita Kleman
Sekreterare
Bethnahrin Hawsho
Kassör Besim Aydin
Ledamot
Yildiz Kerimo
Ledamot
Fehime Poli
Suppleanter:
Sanfo Kerimo och Behiye Poli.
** Årsmötet beslutade att en representant från
varje sektion har rätt att närvara vid styrelsemötet
och ha rösträtt.

Nya styrelsen: fr. v. Fehime Poli, Nahrin
Hawsho, Yildiz Kerimo, Dita Kleman, Kinora Poli
(ungdomssektion) Afram Yakoub, Besim Aydin

Val av revisorer:
Ordinarie: Ninos Garis, Aziz Poli. Suppleant: Yusuf
Kopar

Val av valkommitté:
Habib Barsaum, Rahel Poli och George Baryawno.

Överblick på:
Styrelsemöten:
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden.

Måndagsträffar – f.d. presidiemöten
Medlemmarna under ledning av styrelsen har haft 42 måndagsträffar. Dessa möten fortsätter att vara
föreningens drivande motor där medlemmarna har rätt att uttrycka sina åsikter och vara med vid planering
av verksamheten.

Personal:
Omsättningen har varit 6 personer varav två är på halvtid. Samtliga anställda är med lönebidrag där
föreningen får 80-90% av lönen betald från staten.

Medlemsantal:
År 2006 var det 493 medlemmar.
År 2007 var det 502 medlemmar varav 261 män och 241 kvinnor.

Antal sammankomster under 2007:
Total sammankomster utan åldersgräns:
Total deltagarbesök utan åldersgräns:
Total deltagarbesök åldrarna 3-18 år:
Sammankomster för åldrarna 3-18 år:
Sammankomster för åldrarna över 19 år:

1 824
19 022
11 218
1 303
1 526

st.
pers.
pers.
st.
st.
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Dialogträff med Botkyrka politiker
Botkyrka Kommun har kallat representanter från AKC till en dialogträff den 30 oktober 2007. AKC
representerades av Afram Yakoub, Behiye Poli, Dita Kleman och Aziz Poli. Syftet med mötet är att till
politikerna berätta hur verksamheten har under året varit och förutsättningarna för kommande åren. Mötet
är obligatorisk för de föreningar som får mer än 75.000 kr i bidrag från kommunen.
AKC representanter informerade under mötet om föreningens hittillsvarande verksamhet som omfattade
såväl barn, ungdomar som vuxna. Att styrelsen har stora ambitioner att utöka sin verksamhet i synnerhet
för barn och ungdomar i de kommande åren. Mötet ansågs vara mycket givande.

Samma bidrag som förra året till AKC
Enligt beslut under december 2007, har Botkyrka Kommun beviljat AKC 220.000 kr. som föreningsbidrag
för år 2008. De senaste åren har AKC beviljats bidrag enligt följande:
År 2005= 150.000 kr. År 2006= 170.000 kr. År 2007= 220.000 kr. År 2008= 220.000 kr.

***
Ny styrelse – nya idéer

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har fått en ny styrelse. En styrelse som vill göra saker och ting lite
annorlunda, tänka lite annorlunda. Vår förening har funnits i tio år och den har utvecklats. Det ska inte
förnekas. Men den har utvecklats utmed givna ramar. Vi vill spränga bort dessa ramar och låta kreativiteten
flyta fritt omkring.
Våra assyriska föreningar har inte hängt med i tiden. År
efter år, årtionde efter årtionde har man följt samma
linje. Utvecklingen och nytänkandet har varit minimalt.
När assyrierna först kom till Sverige så var föreningen
en given plats. Samhället runtomkring var främmande
och kanske lite skrämmande. Föreningarna var våra
oaser. Man behövde knappast anstränga sig för att få
medlemmarna att dyka upp i föreningen. Idag är det
Uppslutningen
från
ungdomarnas
sida,
deltagandet i föreningarnas aktiviteter inte är vad
andra annorlunda. Flera assyriska föreningar slåss mot
den bord vara.
sjunkande medlemstal och en svag uppslutning kring
aktiviteterna. Folk dyker helt enkelt inte upp som förr
och ställer heller inte upp som förr. Vissa har börjat tala om den assyriska föreningens död.
I Assyrien Kulturcenter lider vi inte av sjunkande medlemstal. Tvärtom ökar medlemsantalet stadigt. Men vi
har märkt på sistone att uppslutningen från ungdomarnas sida inte är vad den borde vara. Därför vill vi gå
mot strömmen. Vi tror starkt på att föreningarna behövs och att de har en plats att fylla i assyriernas liv,
speciellt för unga assyrier. Det gäller bara att skapa en ny typ av assyrisk förening, en som motsvarar
dagens behov. För dagens behov och förutsättningar är inte desamma som för två decennier sedan.
Hur ska vi göra detta?
Det är inte lätt att tänka nytt, ibland till och med omöjligt. Det är bland annat därför som vissa konstnärer
blir hyllade som gudar. De har nämligen förmågan att skapa nytt. Vi i styrelsen kommer att pröva oss fram.
Vi kommer att hjärnstorma kring vad vi vill förändra och vi vill ha din hjälp. Du är välkommen att hjälpa oss
med alla dina idéer, hur galna de än kan låta.
Du kan lita på att vi tar till oss dem.
Den assyriska föreningen håller inte på att dö. Den håller bara på att återfödas.
Afram Yakoub, Ordförande, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka.
April 2007
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Informationsverksamhet
Den delen av verksamheten är avgörande för föreningens existens för att nå sina medlemmar, och andra
personer som på ena eller andra sättet ingår inom föreningens verksamhets områden, samt informera de
instanser - så som kommunala och övriga platser som är av vikt för föreningens marknadsföring och andra
viktiga ändamål.
Ledningen för AKC har sedan länge insett vikten av informationsverksamhet och utifrån befintliga samt
med de nya möjligheter som skapas inom det tekniska områden, har man försökt följa utvecklingen och
anpassa verksamheten utifrån de möjligheter som tillkommer hela tiden.
AKC har varit framgångsrik när det gäller marknadsföring av föreningens verksamhet tack vare de
informationskanaler som har ökat under de senaste åren. De kanaler som i dagens läge består av Telefon,
brev, e-mail, hemsidan, månadligt informationsblad, måndagsträffar, årsmöte och flera andra sätt, är de
kanaler man utnyttjar för att nå de individer och instanser som ingår i målgruppen.
Genom åren har föreningen lyckat skapa kontinuitet i flera informationskanaler; de mest effektiva är:
Måndagsträffar (f.d. presidiemöten): sedan bildandet av föreningen 1997 har man oavbrutet haft
dessa möten varje måndag kl. 18.00. Vad som är intressant med dessa möten är att de är öppna för alla
medlemmar där man alltid har dagordning som består av tre huvudfrågor; i den första diskuterar man vad
som varit under förra vecka – diskussion och utvärdering. I den andra punkten diskuterar man om de
frågor som bör åtgärdas – diskussion, planering, arbetsfördelning och genomförande. I den tredje punkten
man får ta del av de kommande aktiviteter under veckan och på så sätt blir man påmint om vad som händer
närmaste veckan.
Fördelen med dessa möten är många; för att nämna några: medlemmar har möjlighet att följa föreningens
verksamhet på nära håll. Styrelsen får hela tiden nya förslag och hjälp att planera och genomföra
verksamheten. Medlemmarna har möjlighet att komma med sina förslag och komma med konstruktiv
kritik. Det finns många andra fördelar med dessa träffar men vill tillsist nämna en av de viktigaste; tack
vare att medlemmarna får möjlighet att uttala sig om föreningens pågående och kommande verksamhet
har man på så sätt förebyggt de konflikter som annars brukar skapas då avståndet mellan ledningen och
medlemmarna är stora inom de flesta organisationer. Detta avstånd har avskaffats inom AKC.
E-mail: en lista på medlemmar och vänner sympatisörer till AKC som har e-mail adress har skapats sedan
ett par år. Den uppdateras kontinuerligt. Listan har visat sig vara effektiv. Man når de flesta medlemmarna
vid behov, man sparar också postkostnader. Målet är att fortsätta uppdatering samt öka på de nya adresser
som tillkommer.
Hemsida: sedan föreningen bytte sitt namn till Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har man beslutat att
förnya hemsidan med bl.a. nya namnet. Tyvärr har det tagit en längre tid av olika orsaker vilket har
begränsat uppdateringen av hemsidan. Idagens läge används den enbart för nyheter. Förhoppningsvis
kommer vi att bli färdig med den nya hemsidan under våren 2008.
Månadligt Informationsblad: bladet ges ut 11 nummer om året. Genom informationsbladet har man
lyckats locka många medlemmar till olika aktiviteter då man informerar om regelbundna och kommande
månadens planerade aktiviteter. Detta är ett mycket bra sätt att informera medlemmarna om vad som sker
i föreningen.
Sammanfattningsvis vill vi från styrelsens sida betona vikten av, att ha en välfungerande kansli med
personella (ideella, anställda) resurser för att kunna sköta det informationsflödet som behövs. AKC har
lyckats skapa ett sådant effektivt kansli med flera anställda som sköter det praktiska arbetet. Detta har i sin
tur avlastad styrelsen från de tidskrävande arbetsuppgifterna som annars är vanliga.
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AKC – Utvecklingsfond
Vi är givmilda i AKC. Under årens gång har vi alltid
sökt att ekonomiskt stödja olika verksamheter som vi
tror på. Under detta verksamhetsår har vi skänkt totalt
41.400 kronor i stöd åt olika projekt. En lista på de
olika donationerna och summorna finns längre ner. Vi
vill här uppmärksamma dig särskilt på en donation
som vi är extra stolta över. Det handlar om de 10 000
kr vi skänkte till assyriska lobby-projektet i EU.
Projektet är numera igång och har fått namnet Assyria
Council of Europe. Vi på AKC är övertygade om att
assyriernas röst måste höras där viktiga beslut fattas.
Med en professionell lobby på plats i Bryssel har vi fått
ett viktigt redskap för assyriska rättigheter. Ninos
Warda heter den anställde lobbyisten som alltså
påbörjade sitt jobb under december 2007.

Under februari 2007 hade Ninos Warda (i mitten)
varit på besök hos bl.a. AKC. Under besöket
intervjuades av den assyriska radioprogrammet
Qolo.

Under kort tid har Ninos redan etablerat sin närvaro och skapat relationer till flera EU-parlamentariker och
andra viktiga politiker. Lobby-arbete är långsiktigt och kräver mycket tålamod och därför vet vi att
konkreta resultat kommer att komma om vi håller projektet vid liv.
AKC är stolta donatorer till Assyria Council of Europe och hoppas att även du som privatperson eller
organisation är beredd att stötta detta historiska projekt.

Välgörenhets verksamhet
AKC har under år 2007 bidragit ekonomisk
till olika organisationer enligt följande:
2007-01-11
2007-02-07
2007-03-07
2007-08-14
2007-08-15
2007-08-31
2007-09-17
2007-10-18

Dr Meleks hemlandsfond
500 kr.
Till ADO bidrag för 3 st. Gaunts bok
900 kr.
Seyfo Center
13.000 kr.
Assyriska FF Södertälje
5.000 kr.
Ass. K. F. Norrköping (idrott)
2.000 kr.
ADO 50 års jubileum
1.000 kr.
Assyrier Utan gränser
5.000 kr.
Assyria Council of Europe
10.000 kr.

2007-12-17

Assyrian Aid Society Sweden

(lobbyverksamhet för assyrier i Brussel)

Total

2.000 kr.

41.400 kr.
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…ur protokollet - Aktiviteter 2007
Save Assyria Front
2007-01-07, Ashur Gewargis från Gbino – Save
Assyria Front (SAF) under sitt besök hos AKC,
informerade om den nybildade frontens målsättning.
Över 40 personer var närvarande.

ADS konferens
2007-01-14, Assyriska Distriktet i stor Stockholm
(ADS) höll en konferens hos AKF föreningen i
Norsborg. Konferensen handlade om ADS nuvarande
situation samt hur organisationen skal verka i
framtiden. Från AKC deltog Aziz Poli, Sabo Saldamli,
Ashur Kerimo, George Baryawno.

Ashur Gewargis från Save Assyria Front
hade under sitt besök hos AKC informerat
om organisationens verksamhet.

Årets pris till….
2007-01-17, i enlighet med styrelsens beslut den 10
januari insändes till Dr. Meleks Hemlandsfond samt
till ADS förslag till årets pristagare hos resp.
organisation: Kandidat nr. 1. Sayfo Center – Sabri
Atman, nr. 2. Musikern Nuri Eskander.
Sabri Atman från Sayfo Center fick årets pris från
båda organisationer.
ADS Årets pris tilldelas av Gabriel Afram (t.v.)
till Sabri Atman (mitten) och Dikran Ego för
sina insatser för Assyriska folket

ARS Konferens om Seyfo
2007-01-31, ARS arrangerade konferens i Riksdagen om
Sayfo. Konferensen blev historisk då Ove Brink som är
erkänd
folkrättsexpert sade under konferensen att
‖historikerna har gjort sitt – folkmordet på assyrier 1915
under ottomanska styret har ägt rum, nu är det politikernas
tur att erkänna folkmordet Sayfo‖. På kvällen samlades ca. 40
personer hos AKC
för diskussion och utvärdering av
konferensen.
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Efter den historiska konferensen om
Seyfo samlades många personer hos
AKC och diskuterade konferensen.

Naum Faiks Dag
2007-02-11, Naum Faiks
Dagen firades som planerat av
ADS och AUDS den 11
februari 2007 i Kärsby
skolans lokaler.
Arrangemanget var mycket
lyckat. Årets pris delades till
Sayfo Center Sabri Atman och
nyhetsbyrån ESNA Dikran
Ego. Den 12 februari, under
presidiemötet
utvärderades
denna Dag.
Många viktiga konstruktiva
Det var fullsatt på Kärsby skolans lokaler
när Naum Faik Dagen hölls.

kritik kom fram.

Ha/No Föreningsråd - medlemsmöte
2007-02-14, Ha/no föreningsråd höll ett medlemsmöte. AKC representerades av Yildiz Kerimo,
Fehime o. Murat Poli.

AUF Årsmöte i Göteborg
2007-02-24, Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) höll sitt årsmöte i Göteborg. AKC
representerades av Ninos Poli och Afram Yakoub.

AKF konferens om
jämställdhet
2007-02-24,25
Assyriska
Kvinnoförbundet i Sverige (AKF) höll den
tredje konferensen om Jämställdhet i
Bommersvik. Från AKC deltog Aziz o. Rahel
Poli och George Baryawno. Dokumentation
om konferenser finns hos AKC kansli att se.

Internationella
Kvinnodagen
2007-03-08, AKC kvinnosektion firade
Konferensdeltagare: Afamia Maraha, AKF ordförande
Internationella Kvinnodagen tillsammans
(t.v.) Aziz Poli från AKC
med
övriga
organisationer
inom
kommunen i Folkets Hus Hallunda. AKC bidrog med planering och dansuppvisning.
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Holo Malke hos AKC
2007-03-09, Den assyriske regissör och skådespelaren Holo Malke gästades hos AKC. Frågor
och debatt om filmen ‖Holo Malke bi Malkutho‖ innehöll kvällens program.

AKF årsmöte iLinköping
2007-03-10, Assyriska Kvinnoförbundet - AKF
höll sitt årsmöte i Linköping. AKC representerades
av: Behiye Poli, Rahel Poli, Yildiz Kerimo och
Fehime Poli. Behiye valdes som ledamot i styrelsen
och Rahel som revisor.

Ungkulturdagarna
2007-03-16,17 AKC bidrog Ungkulturdagarna i
Riksteatern med kafeteria verksamhet.

SKA Årsmöte
Några av hjältarna som ställde upp under
Ungkulturdagarna fr. v. Tibelia Poli, Akadia
Hawsho, Liljana o. Naila Poli.

2007-03-21, Svenska Kommitté för Assyrier (SKA)
höll sitt årsmöte hos AKC. Ingen ändring av
styrelsen. (från AKC - Afram Yakoub är med i
styrelsen, Aziz Poli och George Baryawno sitter i
valberedningen)

ARS Årsmöte i Södertälje
2007-03, 24-25, ARS höll sitt årsmöte i Södertälje. AKC representerades av Yildiz Kerimo,
Simon och Fehime Poli.

Ninib Lamassu och Sabri Atman besök hos AKC
2007-03-24, Ninib Lamassu från England, och Sabri Atman från Sayfo Center i Holland gästades
hos AKC för att diskutera olika frågor.
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Kha b´Nison festen
2007-03-31, ADS och AUDS arrangerade
Kha Bnison – Assyriska Nyårsfesten i
Södertälje. AKC bidrog festen med planering
och i det praktiska arbete. Under festen
informerades om AKC bidrag 13.000 kr till
Sayfo
Center.
Även
Dr.
Meleks
Hemlandsfond priset på 24.000 kr. utdelades
till Sayfo Center.

ADS Årsmöte i Norsborg
2007-04-14, ADS årsmöte hölls hos AKF
föreningen i Norsborg. I styrelsen från AKC
är Nahrin Hawsho och Habib Barsoum.
George Baryawno vald som revisor.

Dialogträff arr. av AKF,
AUF, AFF

SKA håller sina årsmöten hos AKC sedan flera år.

2007-04-15, Dialogträff arrangerad av AKF, AUF och AFF i Södertälje. AKC representerades av
Aziz Poli och Afram Yakoub. Även George Baryawno inbjöds till konferensen som handlade om
Identitetsfrågan och Assyriska FF situation.

ABF årsmöte
2007-04-19, ABF höll sitt årsmöte i Folkets Hus
Hallunda. Murat Poli, Yildiz Kerimo. representerade
AKC.

Debatt med Neures Atto
2007-04-22, Debatt med Neures Atto - blivande
socialantropolog från Holland, arrangerades av AKC.
Ca. 20 personer deltog i debatten som handlade om
användandet av benämningen ‖Suryoyo people‖ på
engelska i sin kommande bok.

Det var många heta diskussionsfrågor
som togs under debatten med Neures Atto.

Ha/No Föreningsråd Årsmöte
2007-04-23, Ha/no Föreningsråd höll sitt
årsmöte – Yildiz Kerimo från AKC valdes som
ledamot i styrelsen.

Fittja Föreningsråd Årsmöte
2007-04-26, Fittja Förenings råd höll sitt
Under konferensen inbjöds George Baryawno
från AKC för att hålla föreläsning om
föreningsteknik.

årsmöte – Ashur Kerimo från AKC valdes som
ledamot i styrelsen.
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AUF konferens i Norsborg
2007-04-28, AUF höll ordförande möte i form av konferens som handlade bl.a. om
föreningarnas verksamhet. Konferensen hölls hos AKF föreningen i Norsborg. Från AKC deltog
Kinora Poli, Sebrin Poli, Charbel Yakoub. Även George Baryawno från AKC inbjöds till
konferensen för att hålla föreläsning om hur en förening ska fungera i olika verksamhets områden.

1Maj Demonstration
2007-05-01, AKC deltog i första maj demonstrationen
tillsammans med Socialdemokratiska Tåget.

Nuri Kino hos AKC
-informerar om assyriernas utsatta
läge i mellanöstern
2007-05-17,Under torsdagen den 17 maj var
journalisten och dokumentärfilmaren Nuri Kino
inbjuden att tala om de senaste händelserna kring
assyrierna. Många personer hade hittat till Assyrien
Kulturcenters lokaler i Hallunda för att lyssna på den
framgångsrika journalisten.
När Kino berättade om en CD skiva som visar hur
islamister skär huvudet av en assyrisk man så var det
många i publiken som blev väldigt upprörda. Det är
numera vanligt att assyrier drabbas av islamisterna i Irak
berättade Nuri.
Många personer kunde inte hålla sina
tårar när Nuri Kino berättade om
assyriernas utsatta läge i bl.a. Irak och
Jordanien.

De cirka 50 närvarande personerna lyssnade intresserat i
över en timme och verkade inte alls tröttna på talet. I
själva verket ville de höra ännu mer.

Efter föreläsningen var det många som undrade hur
man kan hjälpa assyrierna som är kvar i Irak eller de
som befinner sig på flykt i grannländerna.

AKC firade sitt 10 års jubileum
2007-05-26, AKC firade sitt 10 års jubileum i
Folkets Hus Hallunda. Firandet som började kl. 13,
avslutades ca. kl. 21.00 på kvällen. Dagen innehöll
många kulturella inslag och andra aktiviteter.
(Mer att läsa om jubileum längre fram i boken)

Möte med Socialdemokraterna i
Botkyrka – ang. Sayfo monument

Många applåder fick AKC dansgrupp
under jubileums firandet.

2007-06-05, möte med socialdemokratiska partiet för upprättandet av monument i Botkyrka till
minnet av Sayfo. Närvarande vid mötet: Från AKC George Baryawno, från AKF föreningen i
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Norsborg Fehmi Barkarmo och från Socialdemokratiska partiet i Botkyrka Jens Sjöström och
Mikael Elias. Partiets representanter lovade att ta upp frågan hos partiet längre fram i tiden.

Turkisk historiker Ahmet Tasgin hos
AKC
2007-07-07, Dr. Ahmet Tasgin – historiker och författare från
Turkiet som är en av de författarna till fyra böcker om assyrier,
har under sitt besök till Sverige besökte AKC och informerade om
sitt arbete om assyrierna i Turkiet. 1o tals personer var
närvarande.

AKC flicklaget deltar i Gothia Cup
2007-07- 15, AKC Flicklaget representerade föreningen genom
att deltaga i Gothia Cupen i Göteborg under perioden 15 – 21 juli
2007.
Den turkiske Historikern Ahmet
Tasgin
informerar
om
bakgrunden till sitt intresse om
assyrierna i Turkiet.

Möte hos AKC för bildandet
av Sayfo Center i Sverige
2007-08-03, på begäran av Sabri Atman från Sayfo
Center i Holland hölls ett möte hos AKC för att diskutera
ev. Bildandet av Sayfo Center – avdelning i Sverige. Mötet
resulterade i att några personer fick i uppdrag att ansvara
för bildandet av en avdelning för Sayfo Center i Sverige. Ca.
30 personer var närvarande.

Martyrernas Dag arrangerades i år i
Södertälje

Möte för bildandet av Sayfo Center

Deltagare under AKF Sommarläger

Martyrernas Dag
2007-08-04, Martyrernas Dag arrangerades i Södertälje av ARS, AKF, AUF och ADS.
AKC bidrag dagen med sin musikanläggning och personligdeltagande.

AKF sommarläger
2007-08-09, AKF, Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige har arrangerat sommarläger. Från AKC
deltog 6 personer.
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ADO 50 års jubileum
2007-08-31, ADO firade 50 års jubileum i Assyriska Kulturhuset i Södertälje. Firandet varade i
tre dagar och innehöll många kulturella aktiviteter, information om ADO, föreläsningar etc. AKC
gratulerade ADO i ett brev och donerade 1000 kr till ADO.

Botkyrka Dagen
2007-09-02, Botkyrka Dagen i Hågelbyparken
arrangerad av ABF. AKC bidrog med dansuppvisning
och informationsbord.

En bok från Malphono
Abrohom Nouro
2007-09-03, AKC fick en assyrisk bok som present
av Malphono Abrohom Nourosom är lärare i assyriska
och historiker från Syrien. Som tack skickades ett brev
till honom med Jeanette Kahlaji som rest till Syrien
den 17/9-07.

Återträff för
sommarlägerdeltagare
Sveriges
och
hela
Skandinaviens
Ärkebiskop Abdulahad Gallo Shabo var en
av de personer som höll ett tal om ADO 50
års jubileum

2007-09-08,
Återträff
för
årets
samtliga
sommarlägerdeltagare. Arrangerades hos AKC i
samarbete med Assyriska Kulturföreningen i
Norrköping. Dagen innehöll många olika aktiviteter.

Irakiska Dagen på Sergels Torg
2007-09-12, AKC bidrog med dansuppvisning i
samarbete med AKF föreningen i Norsborg under
Irakiska Dagen på Sergelstorg.

Melisia Hawsho (stående) informerar om hus
olika aktiviteter skall genomföras under
återträffen för sommarlägerdeltagare

Ishtar Cup turnering i Linköping
Ishtar Cup deltagare från AKC

2007-09-15, AKC ungdomar deltog i Ishtar Cup
turneringen i Linköping, arr. AUF

SKA seminarium hos AKC

2007-09-23, SKA anordnade ett seminarium om nuvarande och framtida verksamheten. Från
AKC deltog Afram Yakoub, Aziz Poli, George Baryawno. Seminariumet hölls hos AKC.
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Professor Abdulmasih Saadi hos
AKC
2007-10-15, Abdulmesih Saadi – från USA,
professor i assyriska språk och religion har gästats
hos AKC. Han höll ett kort föreläsning om det
assyriska språket och förutsättningarna för språkets
överlevnad.

Darbo D´hubo filmens regissör
Nabil Anni besökte AKC
2007-10-15, Nabil Anni, assyrisk filmproducent av
filmen Darbo D´Hubo, informerade om den
nyproducerade filmen, dess premiär i Tyskland. En
kort bit av filmen visades under kvällen. Diskussion
och frågor om filmen mötte stort intresse.

Professor Abdulmasih Saadi informerar om
utvecklingsmöjligheterna för det assyriska
språket.

AKC planeringskonferens i Linköping
2007-10-20, AKC höll sitt årliga planeringskonferens i Linköping hos Assyriska Mesopotamiska
Kultur föreningen. Tackbrev har skickats till föreningen i Linköping.
Det var
många
viktiga
frågor som
diskuterades
och
beslutades,
om AKC
verksamhet
för
kommande
åren.

AUDS seminarium hos AKC
2007-11-07, Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm
(AUDS) höll ett seminarium för medlemmar över 16 år
under rubriken ‖Vem är du?‖ – seminarium om den stora
splittringen mellan assyrier/syrianer. Föreläsaren om
ämnet var Aziz Hawsho. AKC stod som värd för
seminarium. Över 50 personer var närvarande.
27

Aziz Hawsho var föreläsaren under
seminarium ”Vem är du?

Båtresa för Kvinnosektionens
medlemmar
2007-11-18, AKC Kvinnosektion arrangerade en
båtresa för sina medlemmar. 27 kvinnor deltog i
resan. Syftet med resan är att kunna diskutera
bl.a. om sektionens verksamhet i en annorlunda
miljö.

Fittja Föreningsråd Båtresa
2007-11-30, Fittja Föreningsrådet arrangerade
en konferens på båt. Från AKC deltog Ashur
Kerimo.
Efter ett år med många aktiviteter har
Kvinnosektionens medlemmar förtjänat en
båtresa i avkopplingssyfte.

Social Ekonomi seminarium

2007-12-04, Kommittén för Social Ekonomi
anordnade ett seminarium i Hallunda Folkets Hus, om spel regler och möjligheterna för ideella
föreningar i Botkyrka kommun att kunna delta i
beslutsprocessen. Från AKC deltog Yildiz
Kerimo, Murat Poli o. George Baryawno.

Assyriskt Julbord
2007-12-09, AKC arrangerade det årliga
traditionella Assyriska Julbordet. Ca. 170
personer besökte Julbordet.

Årets Assyriskt Julbord som är AKC klassiker
numera, är lika läckert som förr.

ABF halvårsmöte
2007-12-11, ABF höll sitt Halvårsmöte i Hallunda
Folkets Hus. Från AKC deltog Yildiz Kerimo och
Murat Poli.

Fader Kerim Asmar från Schweiz tillsammans
med AKC medlemmar

Fader Kerim Asmar besök hos AKC
2007-12-12, Fader Kerim Asmar från Schweiz har gästats hos AKC. Under besöket informerade
han om viktiga frågor inom det assyriska folket samt syrisk ortodoxa kyrkan. Det var mycket
intressant kväll som upplevdes av ca. 40 personer som var närvarande.
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ABF Kultur - Julbord
2007-12-12, ABF arrangerade för cirkelledarna Kultur
– Julbord. Från AKC deltog 7 personer.

Avslutningsfest för
talanguppvisning, Julklappar av
Tomten
2007-12-14, AKC ungdoms –och Kvinnosektioner
arrangerade avslutningsfest – shahro/konsert. Under
kvällen fick musik och danseleverna visa vad de har lärt
sig under året. Några ungdomar visade upp en kort
teaterpjäs. Jultomten hade naturligtvis inte glömt att
komma med julklappar för de snälla barnen. Ca. 130
personer kom till festen.

Talanger hos AKC fick visa vad de har
lärt sig under året.

…lite mer att läsa om
- Aktiviteter 2007
10 årsjubileum av Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
Bakgrund
Under hösten 2006 har styrelsen för AKC
beslutat att arrangera en särskild kulturdag med
anledning av föreningens 10 årsjubileum.
Ungdomssektionen i föreningen har åtagit sig
ansvaret för planering och genomförandet av
denna dag. Dita Kleman har utsätts till att
fungera som sammankallande och ha det
övergripande ansvaret.
En särskild kommitté har under ledning av Dita
tillsatts och sedan november 2006 har
kommittén börjat planeringen.
Bland de besluten som fattades är att
arrangemanget skall genomföras lördagen den 26
maj 2007 i Folkets Hus Hallunda. Enligt den
preliminära planeringen kommer dagen att börja
kl. 13.00 och avslutas ca. kl. 22.00.

Förberedelser inför 10 års jubileum.. I bakgrunden
danstränar ungdomarna, medan flera kvinnor
lagar shamburak.
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Programmet kommer att innehålla många kulturella
arrangemang – levande musik, diktläsning, tal, teater,
servering av mat, konst- och fotoutställning, filmvisning
(klipp om föreningens aktiviteter de senaste 10 åren),
barnlekar, utdelning av broschyr om AKC, bok utställning.
För att genomföra vissa av aktiviteterna kommer vi att bjuda
in många assyriska artister, musik/dans/teatergrupper samt
samarbetspartners,
politiker - såväl på riks som på
kommunal nivå.

Syfte
Syftet är att under denna dag locka så många människor i alla
åldrar som möjligt, i första hand inom Botkyrka Kommun samt
kringliggande kommuner. Att informera om föreningens
verksamhet och genom denna information ge en bild av den
assyriska kulturen etc.

Ett lyckat 10 års jubileum för AKC

Förberedelserna
som hade startat
redan ett halvår
innan åtföljdes
med möten,
papper och
scheman som
avlöste varandra.
Assyrien
kulturcenter var
fast beslutet att
anordna ett

Jens Sjöström från Botkyrka kommun
(översta
bilden),
Rachel
Hadodo
Assyriska riksförbundets
ordförande
håller ett kort tal.

riktigt bra firande
för man har ju
trots allt en hel
del att fira. Under tio år har man lyckats förverkliga många
saker och många fina priser har man fått att hänga upp i föreningens lokaler.
Naturligtvis skulle föreningens egna lokaler vara för små för det stora firande man ville ha. Därför togs
beslutet tidigt att förlägga hela firandet till Folkets hus i Hallunda som ligger någon minut från AKC. Där
samlades engagerade medlemmar tidigt på morgonen den 26 maj för att ordna scenen, barnhörnan,
filmvisningen, bokbord och mycket mer.
Runt klockan ett började människorna trilla in och ta sina platser i den stora salen. Efter ett kort tal av
nuvarande ordföranden Afram Yakoub och förre ordföranden Aziz Poli började firandet med tal och olika
uppträdanden.
Firandet ordnades i form av ett öppet hus, där besökarna kunde komma och gå hur de ville. Det visade sig
fungera utmärkt för nya människor kom ständigt och andra tackade för sig efter ett tag. Så fortsatte
firandet ända fram till nio tiden på kvällen. Uppskattningsvis ca. 450 – 500 personer i alla åldrar besökt
jubileumsfirandet.
Flera olika assyriska danser visades upp av ungdomarna under ledning av Nahrin Hawsho – i samarbete
med Assyriska Kulturföreningen i Norsborg, teaterpjäserna som regisserades av Habib Barsoum och
Simon Poli, fick publiken att brista ut i skratt och dikter av Aziz Hawsho, Habib Barsoum, Yousef Afrim
Touma, Siduri Poli, Ramtha Barsoum skänkte sin värme till dagen. Artisterna (Mousa Elias, Abboud Zazi,
Alexandra Mousa, Ninib Abdulahad Lahdo) sjöng och publiken klappade. Vi får inte glömma och nämna
Amira Chamoun (t.v.) och Vivianne
Samuelsson från ABF var bland de som
besökte jubileumsdagen
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ungdomarna från AKC som spelade som en grupp i olika instrument som de lärt sig i föreningens
musikskola. Barnen lekte i lekhörnan och sprang då och då till matserveringen för att ta en bit mat eller en
läsk.
Presenter och gratulationer mottogs, assyriska böcker såldes och assyrisk konst av konstnären Afram Azri
beskådades. En underbar harmonisk stämning präglade dagen som erbjöd något för barnen, ungdomarna
och föräldrarna. Det fanns något för alla.
Ett stort tack till Dita Kleman som var huvudansvarig för planeringen och genomförandet av firandet. Ett
stort tack till alla medlemmar som hjälpte till och ett stort tack till alla medlemmar och besökare som firade
med oss i Folkets hus i Hallunda den där fina maj dagen.

Samarbete, bidragsgivare, sponsorer
Förutsättningen för att jubileumsfirande ska lyckas är att samarbeta med vissa organisationer, erhålla
bidrag och skaffa sponsorer. Arrangemanget skulle kosta en hel del. Trycksaker, lokalkostnader, material,
arvode för musikgrupp m.m.

Följande
organisationer
bidrog
jubileumsfirandet:
- Botkyrka kommun, kultur &
fritid
- ABF
- Assyriska riksförbundet i Sverige
- Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige
- Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige
- Assyriska Ungdomsdistriktet i Stor Stockholm
Ledningen för AKC vill tacka till alla sponsorer och för den fina
samarbetet med ABF och Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka
som gjorde möjligt genom sina insatser för att kunna genomföra
denna dagen.
-Särskild tack till Tuma Duru som sponsrade tryckningen
av 10 års jubileums broschyren.
-Vill även tacka alla organisationer som gratulerade AKC
genom sina mail, brev, blommar, och tal.
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Debatt med Neures Atto
2007-04-22, Debatt med Neures Atto - blivande
socialantropolog från Holland, arrangerades av AKC.
Ca. 20 personer deltog i debatten som handlade om
användandet av benämningen ‖Suryoyo people‖ på
engelska i sin kommande bok.

Naures Atto studerar assyrisk
identitet i Europa
Hujådå träffade Naures Atto från Leiden universitetet
som gör en fet studie om assyrisk identitet i dagens
Europa.
Hur länge har du hållit på nu?
– Snart i fyra år, det tar lång tid för att det är en stor och väldigt
omfattande studie. Men jag ska försöka bli klar till sommaren,
klarar jag av det blir jag glad.
Har du ångrat att du valde en studie som är så
omfattande?
– Nej, det känns bara som att ett år har gått. När man gillar det man gör så går tiden alldeles för fort. Jag ser
framemot att göra fler studier om vårt folk för det finns mycket okänd terräng i assyriernas historia.
Vad kommer din studie att heta?
– Jag har inte bestämt det än, kanske ―Discourses of identity among the Suryoye elit in Germany and Sweden‖.
Vad händer efter att den är klar?
– Då disputerar jag med min studie i ämnet antropologi och om jag blir godkänd kan jag börja arbeta som forskare på
universitet i Leiden i Holland.
Har du några idéer för nästa studie?
– Vi är en grupp från Leiden universitetet som kommer att studera hur kopter, romerskt ortodoxa och assyrier som
emigrerat till USA, Holland, Sverige, Tyskland och Frankrike har klarat sig. Vi kommer att göra en jämförande studie
och se hur de tre grupperna har förändrats i dom nya hemländerna.
Redaktionen
redaktionen@hujada.com
Publicerad: 2006-11-15

Planeringskonferens i
Linköping
Under lördagen den 20 oktober åkte 25 personer från
AKC för att hålla den årliga planeringskonferensen,
denna gång i Linköping hos Mesopotamien
Kulturcenter. Syftet med att hålla konferensen i
Linköping var dels att byta atmosfär och dels att knyta
vänskapsband med Mesopotamien kulturcentret där.

32

Det är viktigt att en gång om året hålla en
planeringskonferens i utbildningssyfte för att
utvärdera och diskutera om framtida verksamhet

Själva utvärderingen och konferensen gick utmärkt men
det var mindre bra ställt med temperaturen i lokalen,
något som kom helt oväntat för oss som var där. Det
visade sig att centret hade problem med värme
elementen och deltagarna fick huttra sig konferensen
igenom. Det visade sig även att det var väldigt få
medlemmar från Mesopotamien kulturcenter som kunde
ta ledigt från sina jobb för att träffa oss. Men
ordföranden Yakoub Bargello var där och gjorde sitt
yttersta för att välkomna oss.
Under pauser fick många konferensdeltagare
tillfället i akt och lekte olika lekar för att koppla
av och sträcka på benen.

De olika idéerna som föddes för kommande
verksamhetsperiod kommer att hjälpa AKC att utvecklas
och bli en smidigare förening. Protokollet med alla
förslag från konferensen kommer att sättas upp på
anslagstavlan inom kort.

Assyriskt Julbord traditionen fortsätter
hos AKC
Från början var det tänkt att arrangera det traditionella Assyriska
julbordet i samarbete med Assyriska föreningen och Media
föreningen i Södertälje. Av olika oförutsedda omständigheter
inställdes det annars påbörjade planeringen. I stället valde man hos
AKC att anordna julbordet även i år i sina lokaler vilket blev lyckat!
Söndagen den 9 december 2007 anordnades för fjärde året i rad
Assyrisk Julbord på AKCs lokaler. Många olika Assyriska traditionella
rätter serverades. Apprakh, jdukat, Chamburak, kutle, meze rätter och
mycket, mycket mer (tyvärr så har jag ingen lust att rabbla upp alla
maträtter, då blir man bara hungrig).
Julbordet var och är väldigt
uppskattat av många. Därför har det
blivit som en tradition att årligen
ordna ett julbord. Det var över 170
personer inklusive barn, som besökte, åt av den gudomliga goda maten
och gladdes tillsammans.
Många personer var engagerade i planering och matlagning.
Kvinnosektionen hade det ytterst största
ansvaret, men många hjälpte till såsom huvudstyrelsen, ungdomssektionen och föreningens personal.
Ungdomssektionen hade även ordnat ett julbord samma kväll på en annan lokal i närheten av AKC. Barnen
bjöds på snacks, dryck och även assyrisk julmat. Många aktiviteter ordnades under den speciella kvällen
och barnen hade en underbar kväll tillsammans.
Det primära syftet med att årligen ordna ett julbord - som är vanligt just under jul- och nyår i moderlandet
Assyrien - är att skapa en sammanhållning mellan varandra särskilt för barnen för att stärka deras sociala
umgänge. Det är viktigt för oss som minoritet att ta del av vår tradition och kultur genom att ordna
aktiviteter som till exempel en riktig Assyriskt julbord. Jag ser framemot nästa års julbord, vi ses nästa år!

33

Jag vill å styrelsens vägnar, tacka alla personer nedan, som har
bidragit med planering, matlagning, servering och andra
arbetsuppgifter för att kunna genomföra hela arrangemanget.
Särskild tack till Simon Poli som har varit huvudansvarig samt
sponsrat med samtliga engångsartiklar genom sin leverantör. Tack
även till Restaurang Texas Longhorn på Fleminggatan som har
sponsrat med en del rätter.

Bethnahrin Hawsho, AKC sekreterare

Matlagningshjältarna:
Namn:

Mat:

Leyla Turgay, Jumana Duru,
Maria Ishak Duru, Aygul Poli
Yuvana Poli
Jumana Duru, Maria Ishak Duru,
Suraya Lahdo, Meryem Mado,
Behiye Poli, Fehime Poli
Dita Kleman
Terzo Baryawno

Kutle

Elisabeth Elyas, Aida Shabo
Tuma Duru
Tuma Duru
Tuma Duru
Pervin Poli
Yildiz Kerimo
Ayfer Poli
Fehime Poli
Zetta + Yilmaz Poli
Suraya Lahdo
Behiye Poli
Evlin Kerimo
Lydia Eskander, Jeanette Kahlaji,
Suraya Lahdo, Meryem Mado,

Börek m. ost (rullar)
Tärnad grillkött
pizza – rödkålssallad
stekta grönsaker
dobo
små chamburak
shdukat
shdukat
ungslagad lax
knafe
baklava
burgul m. shiraye

Simon Poli

dabboule

Kibbe bseniye
Aprakh m. kött
Maldum
börek m. ost
Barnen hade också en underbar
kväll tack vare ungdomssektionen
engagemang

Julbordskommitttén:
Simon Poli, Huvudansvarig – övriga ledamöter: Yildiz Kerimo, Lydia
Eskander, Fehime Poli, Nahrin Hawsho, Ashur, Kerimo, George
Baryawno.

Så väl barn som vuxna deltog i
förberedelserna

Medhjälpare:
Jeanette Kahlaji, Meryem Mado, Suraya Lahdo, Eskander Lahdo.

Så väl barn som vuxna deltog i
förberedelserna

Ansvarig för barnavdelningen:
Dita Kleman, Sandra Elyas, Charbel Yakoub, Sebrin Poli, Kinora Poli, Tobil Poli, Nevin
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Julkonsert avslutningsfest
Fredagen den 14 december 2007 arrangerade man en
julkonsert för samtliga AKC medlemmar. Med start kl 19.00 –
20.00 därefter en Shahro med mor Zokhe. Det är glädjande
från föreningens sida att se hundra personer delta i
julkonserten och shahron. Julkonserten var innehållsrikt på
många sätt. Barnen fick göra något unikt och speciellt. Man
lyfte fram barnens fina egenskaper vad gäller dans, musik och
teater.
Julkonserten inleddes på ett bra sätt, då Dita Kleman
(ungdomsansvarig) som ansvarade för julkonserten höll ett tal
och välkomnande alla. Därefter föreningens egna stjärnor som
medverkade i dans, teater och musik. Med de kunskaper som
jag har i bagaget kan jag med övertygelse hävda att ni gjorde
mig och inte minst era föräldrar stolta. Ni var och är bäst!
Musikgruppen, teatergruppen och dansgruppen fick visa vad
de hade lärt sig under det gångna året 2007. Musikgruppen är
ackompanjerad av Musa Elias och dans och teatergruppen av
Bethnahrin Hawsho vid det tillfället.
Cirka 20.30 trodde man att kvällen tog slut... Nej, nej, det
gjorde den inte, utan en stampande jultomte kom in med
klappar till barnen. Det var kvällens höjdpunkt. Runt 22.30
började folk att ta sig i kragen för att lämna festen. Denna
aktivitet var väldigt uppskattat. Syftet med julkonserten var i
första hand att stärka individens självkänsla genom att nå ut
till publiken. Jag måste tillägga att det verkligen märktes. Ni är
riktiga talanger!
I min sista mening vill jag tillägga att nästa julkonsert är nästa
år… Börja öva redan nu!
Bethnahrin Hawsho
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AKC stod som värd för Tysklandungdomar
Mellan den 29 september och 3 oktober besöktes Assyrien Kulturcenter av 13 ungdomar från
Assyriska ungdomsförbundet i Mellan-Europa. Under det fem dagar långa besöket fungerade AKC
som bas för ungdomarna där dem kunde samlas för att starta olika aktiviteter. Bland de aktiviteter
fanns besök hos Suryoyosat och Suroyo TV, AFF fotbollsmatch, fest, en föreläsning med
författaren och journalisten Gabriel Afram samt en sen föreläsning med journalisten Nuri Kino, en
mingelkväll i AKC, sightseeing i Stockholm och i Södertälje.
AKC tog ansvaret för gruppen efter en förfrågan från Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige. För
att se bilder från besöket kan du gå in på www.ajm-online.com och välja photos.
AKC

Nouri Eskanders Musikskolan
AKC har haft musikskolaverksamhet sedan
flera år. I början hade föreningen anlitat den
kände musikläraren Juseph Malki att ansvara
för musikundervisningen. Sedan två år har
man anlitat Mousa Elias och Elias Zazi att
undervisa musiklexioner i flera instrument –
såväl orientala som europeiska – för att öka
utbudet av lexioner och på så sätt locka flera
elever.
För att tillgodose behovet av material för
undervisningen har föreningen köpt de
instrument eleverna behöver. Föreningen
förfogar över 10 olika instrument som anses
tillräckligt för att tillgodose dagens behov.
Under verksamhetsåret 2007 har 48 elever

Mousa Elias spelar under AKC 10 års jubileum
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deltagit i musikundervisningen. Elevernas ålder har varierat. Det finns elever från 7 till 30 år av
både könen.
Under
december
2007
hade
Ungdomssektionen arrangerat en konsert just
för att bl.a. ge möjlighet till musikeleverna att
visa vad de har lärt sig. Under konserten fick
flera elever visa sina talanger.
Även vid andra tillfällen har de mest talangfulla
elever fått möjlighet i grupp spela. Under
föreningsdagen i Hallunda och vid föreningens
10 års jubileum den 26 maj 2007 hade de –
under ledning av Musikläraren Mousa Elias

imponera de som varit där och lyssnat.

Sammanfattningsvis

vill man betona
vikten av att denna verksamhet skall fortsätta
många år i framtiden då intresset är stort. Skolans
verksamhet kommer naturligtvis inte bara bestå
av lexioner, utan man har planer på att bilda en
Musikgrupp av de elever som har talang och har
lärt sig tillräkligt för att börja spela i en grupp.
Att skolan skall vara ett bestående verksamhet
som utvecklas steg för steg samt bildandet av en
Musikgrupp som ska kunna uppträda vid olika
kulturella och privata högtider ingår i föreningens
framtida ambitioner.
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Projektet –
Dagcenterverksamhet

Dawmo

Bakgrund
År 2004 – Ninos Garis Docent i fysik, senare medlem
hos AKC – hade tidigare bott i Göteborg, besökte AKC för
att informera om en studie som han hade gjort
tillsammans med Önver Cetrez som är doktorand i
religionpsykologi. Studien handlade om äldreomsorg för
assyrier/syrianer i Botkyrka. Syftet med studien är att
kartlägga behovet att skapa livsglädje åt de äldre genom
att sysselsätta de i olika aktiviteter inom föreningar eller
liknande frivilliga organisationer.
AKC hade sen tidigare haft olika projektverksamhet som
gav mycket fina resultat. Detta var en stor

utmaning och nytt kategori av verksamhet då
målgruppen
var
äldre
pensionärer,
sjukbidragsmottagere,
förtidspensionärer.
Någon verksamhet för den här målgruppen
hade föreningen inte bedrivit tidigare. Men
behovet var ett faktum.

Kommunen är positivinställd
Hösten 2005 kontaktades Botkyrka Kommuns
förvaltningen för äldreomsorg - förstudien som underlag - tog man upp frågan om att starta
dagcenterverksamhet för denna målgrupp. Kommunledningen inom äldreomsorg visade stort intresse och
redan från början gav positiva signaler för ett sådant verksamhet.
Mars 2006 beviljades AKC ett projektbidrag på 200.000 kr
i syfte att inrätta öppen dagcenter verksamhet, för att öka
livskvalitén och livsglädjen hos äldre assyrier som är
bosatta i Botkyrka. Den öppna dagcenterverksamheten
kom att omfatta aktiviteter inom följande områden:







Uppsökande verksamhet i inledningsfasen av
projektet,
Öppen verksamhet (2 dagar i veckan med 5
timmar per dag),
Integrationsaktiviteter som t.ex. matlagning med
en svensk pensionärsförening eller
andra äldre invandrargrupper,
Studiebesök/utflykter med bl.a. besök på svenska
lantgårdar, gårdsmejerier, gamla kloster och kyrkor, museer, andra sevärdheter,
Hälsoförebyggande aktiviteter som t. ex. kostrådgivning och motion.
Samhällsinformation
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Projektverksamheten börjar
April 2006 startades planeringen genom att bilda en
kommitté som skulle ansvara för planering och
genomförandet av verksamheten. En förutsättning
för att lyckas med verksamheten är att planera
verksamheten så noga som möjligt, skapa en
välfungerande organisation med utgångspunkt av det
beviljade bidraget samt föreningens lokala och
personella resurser. Den andra viktiga punkten är
marknadsföring.
Redan från början hade man konstaterat att
personella resurserna kommer att vara avgörande.
Eftersom föreningen hade sex anstaällda med
lönebidrag skulle man kunna klara av situationen
genom att komplettera med ytterligare halvtjänst via
den beviljade bidraget.
Den tillsatta kommittén, efter att ha skapat en
välfungerande organisation med många möten,
kontakter, marknadsföring fastställt startdatumet för
Dagcenterverksamheten till den 5 september 2006.
När första verksamhetsperioden avslutates maj 2007,
uppnådde man ett resultat som överträffade målet.

Målet för antalet anmälda var 50 personer.
Målet för deltagare i snit per dag 20-25.

Resultat: 77 personer
Resultat: 32 pers./dag

I rapporten som redovisades till kommunen juni 2007, speglades med stora framgångar som berodde på;
lyckad marknadsföring, en välfungerande organisation, egen insats i form av personella resurser, lämpliga
lokaler, noga planering av aktiviteter, uppföljning och dokumentation.

Ny ansökan, förlängning av verksamheten
Efter diskussioner med kommunledningen under april/maj 2007 lämnades ett nytt ansökan för att förlänga
verksamheten ytterligare ett år till.
Den 22 maj 2007 Vård- och omsorgsförvaltningen beviljade AKC 227.500 kr. i bidrag för ytterligare ett år
för perioden 1 juni 2007 – 31 maj 2008. Detta innebar att AKC beviljades det bidrag som man sökt.
Kommunen hade en positiv bild på den verksamhet som föreningen hade genomfört.
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Efter sommaruppehållet 2007 tog man åter igen
planeringen för att under augusti börja med
verksamheten för nästa period.
Den 14 augusti 2007 startades verksamheten med
nya krafter och nya idéer för att fortsätta fram till
maj 2008.
Efter att verksamheten var igång – visade sig att den
positiva bilden på verksamheten hade gett effekten.
Plösligt var antalet deltagare per dag mellan 40-50
personer. Vissa dagar hade man över 60. Eftersom
antalet hade fördubblats började man diskutera hur
man ska klara av situationen. Det skulle inte vara rätt

att neka någon att deltaga i verksamheten. Den 5
september beslutades under referensgruppmötet
att börja ta 10 kr. för varje dag man deltog i
verksamheten, samt 20 kr. för de som deltar i
utflykter. Detta skulle förhoppningsvis bromsa
åtminstone ökningen.
Efter införandet av 10/20 kr. visade sig att
deltagarna minskades. Det var en bra bromsning.
Men antalet deltagare blev aldrig under 30 personer
per dag.
Verksamheten för den andra perioden pågick som
planerat fram till i mitten av december 2007. Sen tog
man uppehåll p.g.a. jul och nyårs helger fram till i
mitten av januari 2008 för att återigen fortsätta
verksamheten fram till i slutet av maj 2008 vilket
verksamhetsperioden omfattar.

Några ord om genomförda
aktiviteter
Under
verksamhetens
på
gång
bedrevs
verksamheten två dagar i veckan – tisdagar,
torsdagar. Aktiviteterna genomfördes inomhus
dock en gång i månad arrangerades utflykt till olika
platser. Inomhus verksamheten bestod av
nyhetsinläsning, information om olika viktiga
frågor,
filmvisning,
matlagning,
brodering,
schackspel, domino, svenskundervisning, gympa,
promenad,
simning, bastu, underhållning,
föreläsning om olika ämnen m.m.

40

Utflykter har arrangerats till:
2007-02-24
2007-03-08
2007-04-13
2007-05-12
2007-05-22
2007-08-28
2007-09-25
2007-10-18
2007-11-22
2007-12-11

Wasa Museum
Burgulfabriken i Södeertälj
besök till PRO
utflykt till Skansen
Resa till Vadstena klostret
utflykt till Torekällberget i Södertälje
besök till Riksdagen
utflykt till Fjärilhuset i Solna
utflykt till Sigtuna st. Maria Kyrkan
utflykt till Gripsholm och Strängnäs

Minskning av inbjudna personer
Första perioden av verksamheten satsades på att inbjuda personer från olika instanser för att informera
målgruppen om olika frågor som ansågs vitiga för gruppen. I tiden visade sig att intresset för att lyssna på
dessa personer av olika orsak hade minskat. Just därför hade projektets arbetsgrupp medvetet dragit ner
antalet inbjudna personer. Det är ju målgruppens intresse och behovet som är avgörande.

Organisation
Projektet styrs av en arbetsgrupp
bestående av sex anställda underställd
en projektledare som har till uppgift
att planera och genomföra det
praktiska arbetet.
En referensgrupp bestående av
samtliga
i
arbetsgruppen,
projektledare, representanter från
kommunen,
målgruppen
och
föreningsstyrelsen.
Arbetsgruppen
har
regelbundna
möten efter varje verksamhetsdag för

att utvärdera dagen och planera nästa dags verksamhet.
Referensgruppen sammanträder varannan månad för att ta del av arbetsgruppens rapport om
verksamheten för de två månader som gått, närvarostatistik, genomförda aktiviteter, utvärdering och
diskussion om projektets framtida verksamhet är de frågor som diskuteras.

Uppföljning, dokumentation
Projektet har ett mycket effektivt sätt att följa upp och dokumentera verksamheten. Dagsverksamheten
rapporteras i en upprättad blankett, vars innehåll utgör underlag för uppföljning, statistik och utvärdering.
Det framgår även närvaroförteckning, vilka aktiviteter som genomfördes denna dag och övriga uppgifter av
vikt. Tack vare dessa dagsrapporter får man tillgång underlag för att kunna följa upp verksamheten under
föreningens måndags träffar, referensgrupp möten och inom övriga sammanhang vid behov. Denna
arbetssätt har av kommunens ledning fått mycket beröm. Kommunen har på detta sätt möjlighet att följa
upp verksamheten på nära håll. Förutom referensgrupp möten, arbetsgruppen skickar varje månad
närvarostatistik och planering av nästa månadens verksamhetsprogram.

Sammanfattning
Projektverksamheten pågår enligt planerat tack vare en bra organisation, ett bra arbetssätt där alla berörda
personer har möjlighet att påverka, deltaga och följa upp verksamheten.

41

Antalet av nyanmälda fortsätter att öka. Det positiva ryktet om verksamheten har spridit sig bland assyrier
inom Botkyrka kommun. Detta är täcken på att verksamheten är i rätt riktning.
Det är föreningens förhoppning att verksamheten skall få fortsätta även i framtiden med kommunala
anslag, då behovet av verksamheten för målgruppen är viktigt. Syftet med projektet - att höja livskvalitén
samt skapa livsglädje för målgruppen genom att sysselsätta de två dagar i veckan - har uppnåtts.

Dagcenter
verksamheten
i statisk
Verksamhetsperiod:
1 febr. – 13 dec. 2007
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Antalet aktivitetsdagar:

67

Deltagare:

2591

Snitt per dag:

39

Personal:

359

Snitt per dag:

5

Antal inbjudna gäster:

24

Antal utflykter:

10

Antal anmälda:

99

Arbetsgruppmöte:

67

Protokollförda möten:

6

-

Ungdomssektionens verksamhet
Kvinnosektionens verksamhet
idrottssektionens verksamhet
Verksamhetsprogram
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Ett år till har passerat och helt nytt år väntar. En ungdomssektion bestående av Tobil Poli,
Akkadia Hawsho, Kinora Poli, Daniella Issa, Natalie Poli, Charbel Yakoub, Liljana Poli, Arim
Hawsho, Ilona Dag, Sebrin Poli, Schmuni Jano, Melissa Hawsho och Dita Kleman har hunnit med
mycket planerande, genomförande och utvärderande. Vi har ihop med de andra sektionerna och
medlemmarna i föreningen lyckats locka många medlemmar och många nya ansikten till våra
aktiviteter. Det har varit föreläsningar, tjejkvällar, biobesök, videokvällar, matlagning,
pingisturnering, AUF-turnering, sommarläger, 10-årsjubileum, avslutningskonsert, dans-, teateroch musikuppvisning med mycket mer.
Vi har skrivit rapporter efter de flesta aktiviteterna och kommer här som vanligt att presentera
vissa av dem så att alla som inte varit med får läsa om hur vi har haft det och alla som varit med
får en återblick i hur vi hade det.
Kommande år ska vi välja en ny sektion och planera nya aktiviteter. Vi har redan dragit igång en
del aktiviteter och än så länge känns det väldigt bra!
Tack för i år och vi ser fram emot kommande år!
Ungdomssektionen genom Dita Kleman

Årets Konferens sommarläger – ännu en
framgång
Assyrien kulturcenter har ordnat sommarläger för
barn och ungdomar ända sedan föreningen
bildades 1997. Med åren har en know-how växt
fram bland föreningens aktivare medlemmar kring
hur man lyckas med ett sommarläger för barnen.
Den kunskapen användes flitigt denna sommar, år
2007, och gav riklig utdelning till alla inblandade.
På fredagen den 29 juni återvände nöjda ledare och
glada sommarbarn från ett synnerligen lyckat läger.
I år hade AKC samarbetat med Assyriska
kulturföreningen i Norrköping kring lägret.
Föreningarna slog ihop sina barngrupper och
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anordnade det lyckade gemensamma lägret. Dock var lägrets första tre dagar i form av konferens för äldre
ungdomar över 13 år.

Konferensen hade planerats i samarbete med
ABF i syfte att, under tre dagar informera
ungdomarna om olika viktiga ämnen. Historisk
överblick om föreningslivet i Sverige,
föreningslivet hos assyrier i sina hemländer,
information om ABF, varför bildar man en
förening, hur fungerar olika möten inom
föreningar - var några av de teman som
konferensen och läger dagarna innehöll.

Meryem Demirel från Norrköping håller
föreläsning för lägerdeltagere om olika ämnen.

Som föreläsare till dessa ämnen anlitades
förutom de ledare som hade kunskaper i vissa
ämnen, så hade vi även bjudit Meryem Demirel
från Norrköping som är ledamot i ABF
centralstyrelse samt Aziz Hawsho från
Norsborg – kunnig i assyrisk historia etc.

Alldeles utanför Flen, omgivet av en sjö, hästhagar, skog och öppna fält ligger rymliga
Ansgarsgården. Under fem dagar fick 62 barn och ungdomar i åldrarna 8-16 år njuta av den
underbara svenska sommaren. Med ett team på 8 ledare med varsin assistent var barnen i många
trygga händer.
Lek och allvar, skoj och bus; mat och sömn - inget fattades. Efter väckningen klockan åtta
stapplade barnen fram till samlingsplatsen utanför matsalen, men först ett par joggingrundor runt
gården och först sedan; en välförtjänt frukost i den fina rymliga matsalen. Efter frukosten tog
ledarna fram sina välgjorda scheman. Så avverkades dagen ömsom i lek ömsom i lärande. Små
stunder av nyttigt lärande om assyrisk historia, språk och annat användbart följdes av långa
stunder med lekar och bus.
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Maten. Den goda maten som serverades av
våra fyra mattanter, under ledning av
Jeanette Kahlaji som var köksansvarig, var
alltid lika god och hälsosam. Under frukost,
lunch, middag och mellanmål serverades vi
omtyckta maträtter av våra omtyckta
mattanter. Behöver man säga att de assyriska
vinblads dolmarna var pricken över i:et?
Många av de små har aldrig varit på läger. Ett
par av dem grät efter sina föräldrar de första
dagarna. Sen tog glädjen över. Nya kompisar,
nya msn adresser och mobilnummer att lägga
till sina listor. Deras förhoppning är att träffa
varandra under nästa sommarläger igen.
Eller åtminstone under återträffen som
planeras ev. under augusti. 16 barn och
ungdomar från Norrköping fann 46 barn och
ungdomar från Stockholm och tillsammans
fann dom glädjen som kan finnas i varje
sommarläger – bara de vuxna har förberett
allting väl.
Spökhistorier nere vid sjön framför en
pyrande lägereld, fotbollsspel med bara fötter
på den gräsmattan, femkamp, disco,
framträdanden, spöktåg i den mörka skogen
mitt i natten, paddling, volleyboll – allt det
och mer fanns det tid för. Det fanns även tid
för föräldrarna att komma och hälsa på sina

barn och se dom
uppträda.
Men allting kan ju inte ha varit perfekt…
tänker du som läsare. Självklart inte,
barnen var högljudda, mattanterna var
bitvis
överbelastade,
koncentrationen
under de allvarliga stunderna kunde ha
varit bättre, alla talade för lite assyriska och
barnen fick därmed inte träna upp sitt
hemspråk tillräckligt, men… det var ju så
kul
och
lyckat
så
att
de
få
tillkortakommandena knappt störde oss.
Även solen har sina fläckar. Men till nästa
sommar kan alla vara säkra på att vi tar
ännu ett steg mot det perfekta
sommarläget.
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Faktaruta om konferens och Sheino sommarlägret:
Arrangör:

Assyriska Kulturföreningen i Norrköping (AKN)
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC)
Ansgarsgården utanför Flen
24 – 29 juni 2007
62 ungdomar i åldrarna 8 – 16
16
46
8
7
4

Plats:
Period:
Antal deltagare
Från AKN
Från AKC
Antal ledare:
Antal ledarassistenter:
Antal kökspersonal:
Namn på ledare:
Elisabeth Nison (huvudansvarig)
Norrköping
Bethnahrin Hawsho
(assisterandeansvarig) Botkyrka
Övriga ledare:
Emanuel Elias,
Norrköping
Aziz Duzgun,
Norrköping
Melisia Hawsho,
Botkyrka
Lucy Jano,
Botkyrka
Afram Yakoub,
Botkyrka
Gabriel Baryawno,
Botkyrka
Ledarassistenter: Gabriella Turgay, Sara kerimo, Sebrin Poli, Kinora Poli, Sargon Garis,
Sharbel Yakoub från Botkyrka och Markus Baryousef från Landskrona
Kökspersonal:
Jeanette Kahlaji (köksansvarig)
Botkyrka
Ferial Makdessi,
Norrköping
Meryem Mado,
Botkyrka
Suraya Lahdo,
Botkyrka
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Det var väldigt kul i Eriksdalsbadet
I dag den 13 januari 2007 samlades vi i AKC
klockan 12.00.
Det kom ca:16 ungdomar.
Vi tog tunnelbanan från Hallunda mot Ropsten,
men vi klev av i slussen och bytte tunnelbana mot
skarpnäck fast vi gick av i Skanstull. När vi gått av i
skanstull promenerade vi lite till Eriksdalsbadet.
När vi väl var framme så upptäckte några att dem
glömt hänglås, tjejerna fick dela skåp med varandra
och vissa killar köpte nya hänglås. Vi bestämde oss för att bada i 3 timmar. Efter 3 timmars skoj i
badet så blev det tomma magar.. Vi bestämde oss för att äta i Hallundas ‖familjegatukök‖
(kebaben). så vi tog oss hem på samma sätt som vi tog oss dit, när vi senare var framme i Hallunda
så var alla jätte hungriga så vi beställde vår mat och åt oss proppmätta. Det var en väldigt kul och
lyckad dag!
Kinora & Sebrin Poli.

AUF Ishtar Cup 15 september
2007
Vår förening har inte representerats på AUFs senaste
turneringar så det var dags nu när de skulle anordna
en basketturnering i Linköping. Dita övertalade några
av ungdomarna och till slut, TILL SLUT, efter ett par
hundra samtal, fick de tillsammans ihop ett lag på 6
personer. Sebrin Poli, Kinora Poli, Johan Eskander,
Sara Poli, Ninos Lahdo och Naramsin Poli. Dita åkte
med som ledare. Lagnamn: Assyrian Globetrotters.
Samling kl 06:25 utanför AKC på lördag morgon den
15 september. Bussen avgår kl 06:35. Självklart kommer inte alla i tid. Inte ens bussen. Vi fick
vänta i en halvtimme innan den kom. Väl på bussen blev vi välkomnade av ungdomar från
föreningar i Stockholm, sen plockade vi upp ungdomar i Södertälje och Norrköping innan vi efter
2-3 timmar anlände i Linköping. Extremt trötta efter tidiga morgonen och resan gick alla in för att
få information om turneringen och hitta sina lagnamn i schemat. Assyrian Globetrotters skulle
spela första matchen mot ingen mindre än Nina Baressos lag ‖Tjejligan och de fåfänga‖. Gissa om
vi blev nervösa. Alla började smått värma upp. Hälften av laget vana basketspelare och hälften
vana fotbollsspelare. Det här skulle gå bra. De vana basketspelarna försökte få igång de ovana att
värma upp med riktiga basketövningar, men det gick lite trögt…
Dags för första matchen. Lite förvirrat, Johan, Sebrin och Kinora styr vårt spel. Det går bra. Det
står 8-6 till Ninas lag och precis innan domaren blåser av skjuter vår ‖3-poängsskytt‖ Naramsin
bollen mot korgen. Domaren blåser av och bollen går in i korgen. Men nej, tyvärr, domaren tyckte
att hon blåste av innan Naramsin släpper bollen. Första matchen en förlust. Laget är ändå
förvånade över att det blev lika mot ett så bra lag med en av Sveriges bästa kvinnliga
basketspelare. Så det kändes ändå som en vinst. Sen kom det en riktig vinst och 3 förluster. Det
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var många spelare som spelade fult i de andra lagen, men vi hade kämpat på bra och spelade
schysst. Efter den tredje förlusten förlorade vi tyvärr en av våra stjärnspelare: Johan svimmade
och fick ta det lugnt. Alla i turneringen blev chockade. Hur skulle det gå för det lilla laget från
Botkyrka? Jo såhär: innan sista matchen värvades Nina Baresso till vårt lag! Och sista matchen
blev oavgjord. Vi var missnöjda för att vi inte hade vunnit fler matcher, men det var kul ändå.
Duscha, äta, festa…
Festen var ganska tråkig i början. Den skulle börja kl 20. Vi kom dit
21:30 till en halvtom festlokal med städbelysningen på och ingen
musik alls. Aboud Zazi skulle uppträda, men han ville väl ha lite mer
folk i lokalen innan han började. Vi tog ett bord och längtade till kl
03:00, då skulle bussen köra oss hem! Kl 23:00 satte de på
bakgrundsmusik. Här kommer låtlistan:
1. Whitney Houston ‖I will always love you‖
2.
Celine Dion ‖My heart will go on‖
3.
George Michael ―Jesus to a child‖
4.
Europe ―Carrie‖
5.
Maria McKee ― Show me heaven‖
Zzzzz... Hur tänkte de? Vi försökte verkligen hitta på saker att göra
och prata om för att inte somna. Efter de fem sömnpillrena gick
äntligen Aboud Zazi upp och började sjunga. Alla dansade och det
blev en bättre fest! Vid prisutdelningen fick de tre bästa lagen pokaler
och sen fick Kinora Poli priset för bästa kvinnliga spelare! Det var vi
riktigt stolta över och är det fortfarande. Enligt rykten blev vårt lag
inofficiellt utnämnt som bästa ‖Fair Play‖-lag!

Kinora Poli fick priset för
bästa kvinnliga spelare.

Äntligen kl 03:00 och bussen är på plats! Vi tog bästa platserna och somnade direkt. Halvvägs blev
vi väckta av högljudda medresenärer. Men det gick bra att somna om, särskilt när de blev
avsläppta på vägen. Vi var framme utanför AKC kl 06:15. Väntade på skjuts och sen raka vägen till
sängen. Zzzzz...

AUF - Veckoslutskurs i Motala
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige - AUF anordnade för sina
medlemsföreningar veckoslutskurs i Mota den 22, 23 september 2007.
Från AKC deltog ungdomar i kursen.
Bakgrund
För första gången i AUF historia anordnades en aktivitet för yngre medlemmar mellan
10 – 15 år. Kursen som varade i två dagar var fantastiskt skoj, lärorikt innehåll plus massor mer.
Detta var en stor chans för deltagarna att lära känna assyriska ungdomar över hela landet och få
bli en del av AUF:s stora utbredning av aktiviteter.
Det var Nationella och Kulturella Utskottet (NoKu) som stod bakom denna aktivitet. Man har
märkt en utveckling inom förbundet då assyriska ungdomar runt om i landet nu tidigt börjar
intressera sig för AUF och därmed den assyriska identiteten. Därför hade man i år valt att satsa
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mer på denna grupp och startat upp Projekt Izlo som riktar sig till just den yngre generationen
assyrier.
AKC ungdomar berättar;
Vi samlades i föreningen kl. 9;20. När alla samlades åkte vi iväg med en buss och en bil till Motala.
Kl. 9;30 åkte vi här ifrån. När vi kom fram körde vi lite olika aktiviteter med namn presentation.
Efter det åt vi mat. När alla hade ätit klart var det dags för konferens med Malfono Afram om vårt
språk. Efter det lekte vi en aktivitet som heter ringen. Alla hade jätte kul. När alla hade lekt klart så
fick vi ha en liten fest med godis, läsk och chips. Ledarna berättade en historia som hade hänt på
riktigt i lägergården. Vi hade tio minuter på oss att klä på oss varma kläder. Vi gick ut i mörkret
och var på väg till en gammal grav. Vissa blev rädda. Vi fick be till kvinnan som hade dött. Sen så
gick vi in inomhus. Alla började gapa o skrika, alla pratade om historian och graven dom hade gått
till. Alla skulle gå och sova och alla ville inte, så alla var vakna i sina rum. Nästa dag vaknade alla
och åt frukost. Alla bussar och bilar kom för att hämta alla. Vi spelade fotboll tills maten skulle bli
klar. Efter en och en halv timme så blev maten klar, maten var extremt god. Hela veckoslutskursen
blev en succé och vi lekte flera lekar och hade jätte kul. Alla var trevliga och inklusive ledarna och
alla fick nya, trevliga vänner. De flesta ungdomarna tycker att vi ska göra det här oftare eftersom
det är viktigt att veta sitt förflutna (historia och språk). Det viktigaste var att träffa nya vänner.
Kursdeltagare från AKC ungdomssektion
(Ilona Dag, Sharbel Yakoub, Nathali Poli, Sebrin Poli och Liliana Poli)

AJM 5 års jubileum
Min egen uppfattning är att eftersom ungdomarna från
Tyskland besökte Assyrien kulturcenter är det ytterst
viktigt för oss att besöka dem. Det är väldigt bra att
sådant ordnas då det ger möjlighet att vädra sina tankar
och åsikter bland andra organisationer exempelvis AJM
som står för Assyriska ungdomsförbundet i Tyskland.
Resan gick rent generellt mycket bra. Man åkte under
perio den 25/10- 29/10. Bethnahrin Hawsho, Hazme
Dag och Ninos Poli representerade AKC i firandet av
AJM 5 års jubileum. Vi flög med Ryan Air från Skavsta
till Frankfurt varav vi bl ev upp plockade av Maria. Vi
blev Väl bemötta av Ma ria och anlände till
vandrarhemmet i Wiesbaden runt 23.00 .
Det var en kall oktober kväll som inte varade länge.
Sanna mina ord, dock som en gäst. På vandrarhemmet
fick ja g en chock, när min blick mötte hundratals
Assyriska ungdomar från hela Europa. Det var
obeskrivligt känslosamt, men det värmde oerhört
mycket. Då menar jag at t värmen nådde ut till alla
ungdomar.
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Volleybollturneringen
Ankomsten för samtliga var runt nio tiden. När alla
anlänt till sporthallen och pussandet avtagit begav vi
oss till sporthallen för att få lite information.
Volleybollturneringen inleddes som vanligt med en
samling där man gick igenom regler. Man hade fixat
ihop ett lag från Sverige. Bestående av: Aryo Makko,
Shamiram Makko, Ninib Staifo, Ninos Poli, Hazme Dag
och Bethnahrin Hawsho. Det gick inte som förväntat,
då vi åkte ut i den fjärde matchen. Det skämtades ju om
att vi (San Fransisco) från Sverige skulle vinna.
Viktigast av allt var a tt ungdomarna som kom från
Europas alla hörn träffades och umgicks med
varandra. Gemenskapen var den bästa!
Festen
Då var det äntligen dags för att anlända till
förseningslokalen, festen så att säga. Fest lokalen var
nog den sämsta någonsin. Den hade en rutten bar (som
inte borde få kallas för ‖bar‖), fula möbler (för det
fanns inga!), ett stort fult dansgolv, MEN med 700tals
Assyriska ungdomar som täckte allt. I början av festen
undrade alla vart legenden Linda George var. Det
ryktades om att hon var i Frankrike och att hon missat
flyget. Slutligen dök Linda George upp och festen kunde
äntligen börja. Det fanns gott om folk och dansgolvet
bestod av dans galna assyrier som skakade loss. För
ovanlighetens skull var det inte spriten som var mest
eftertraktad, utan det var umgänget. Nu närmade sig
slutet, kramar och pussar utdelades här och där, vi tog
farväl med vissheten att vi snart kommer att höras på
MSN.
Nackdelen med denna semester var att den hade ett
slut…I skrivande stund vill jag tacka AJM arrangörerna,
för den lyckade verksamheten. Hoppas vi ses snart
igen!
Bethnahrin Hawsho, AKC sekreterare
Oktober 2007

Fittja badet
Tisdagen den 30 oktober 2007 spikade man fast en aktivitet som skulle innebära
att ta barnen till Fittja badet. Målgruppen var barn 8 år uppåt. Varav 14 barn
deltog tillsammans med en ledare, Alexandra. Om man utgår ifrån barnen var
denna aktivitet lyckad. Denna aktivitet är eftertraktad och tanken är att genomföra
aktiviteten vid flera tillfällen. Slutligen vill jag tacka Alexandra som ansvarade för
barnen.
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Halloweenfest
för barn och ungdomar
Samling för alla som är med i ungdomssektionen kl.
16:00. Dita kom försänt som vanligt, men hon hade
köpt ansiktsfärg och spindlar osv. Resten av hälften
av sektionen kom i tid och hade redan gått till
Hallunda Centrum för att handla allt som behövdes:
godis, chips, orangea ljus, rött tyg för att täcka
taklamporna och popcorn.
Vi hade två halloweenfester framför oss den 2
november 2007. En för barn och en för ungdomar.
Barnen skulle komma kl 17. Som tur var hade Bethnahrin Hawsho, Elisabeth Dag, Charbel Yakoub
och Tobil Poli dekorerat lokalen kvällen innan.
Första barnen kom prick 17. Vi var inte helt klara med
alla förberedelser. Men det gick bra ändå. Daniella Issa
och Claudia Barkarmo började med de läskiga
ansiktsmålningarna. Dita och Akadia tejpade fast det
röda tyget på taklamporna. Charbel och Tobil hällde
upp chips, popcorn och godis i skålarna och fixade
musiken. Ilona dansade och försökte underhålla de som
redan hade ansiktsmålningar. När vi väl blev klara med
alla förberedelser startade lekarna. I tur och ordning:

Ringleken
1. Dans-stopp Chiki-chiki Limbo (vinnaren Vanessa
Turgay fick ett pris ur vin narsäcken = plocke pinn!!!)
2.
Talangjakt med dansfinal (efter en tuff och
svettig jakt på de bästa talangerna i stan…eller i
hallunda…eh…eller i föreningen vann de tappra
killarna. De enda killarna i talangjakten. Priset
*trummvirvel* en vindruva var och en spindelring. Som
alla andra också fick som tröstpris.)
Sist men inte minst blev det äntligen dags för de
efterlängtade spökhistorierna. Dita började berätta en
meningslös historia om en papperskorg. En mus. En
karta. Ja, ni kan väl räkna ihop resten av historien. Tiden går snabbt när man har kul. Kl. 20:30
tog halloweenfesten för barnen slut. Vi var cirka 25 personer.
Nu hade vi bara en halvtimme på oss innan det var ungdomarnas tur att komma på halloweenfest.
Men vänta. Alla vi var utsvultna. KEBAB! Vilka skulle handla mat och vilka skulle göra i ordning
lokalen innan ungdomarna kom?
Självklart ville alla handla. Det blev tjafs vid trappan. Liljana blev sur. Daniella blev ännu surare.
Ingen av dem gick. Claudia, Akadia och någon mer fick gå och handla. När maten väl kom, kom
även ungdomarna. Det blev en konstig stämning i lokalen. De andra blev också hungriga och gick
för att äta. Bethnahrin och Lucy kom med mat till Daniella och Dita. När alla väl hade ätit och var
mätta och belåtna kunde festen börja. Men det blev inte riktigt någon fest. Charbel hade fixat en
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skräckfilm. Tobil försökte få igång projektorn. Tyvärr funkade den inte med dvd:n så det slutade
med att alla satt tätt ihop i sofforna och tittade på en skräckfilm på engelska, utan text, i en liten
tv-apparat med dåligt ljud. Under filmens gång kom vår briljanta man Tobil på en idé. Han skulle
skrämma alla som titta på filmen med sin monstermask. Det funkade första gången. Men efter
29:e gången blev Tobil nerslagen. Hela festen slutade med att vissa tittade på TV och vissa
plockade undan all dekoration, ställde tillbaka bord och stolar och städade. Vi var cirka 20
personer.
Syftet med det hela är att skapa ett socialt umgänge och att locka så många barn som möjligt. Ett
stort tack till ungdomssektionen, jag tror på er och jag är stolt över er!
Bethnahrin Hawsho

Bildutställning från Ungdomssektionens Aktiviteter
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Årsmötet

Årsmötet hölls söndagen den 15 april 2007
AKC:s lokal.
Lidiya Eskander öppnade mötet med att hälsa
alla närvarande välkomna.
Mötet godkände dagordningen och utlysningen
av mötets behörighet.
Förslag från Valkommittén till en ny styrelse för
kinnosektionen var förljande;
Leyla Turgay, Terzo Baryawno, Elisabeth
Elias, Ayda Chabo, Matilda Aydin, Sanfu
Kerimo, Lidia Eskander, och Behiye Poli.
Mötet valde alla som fanns på förslaget till den
nya styrelsen för kvinnosektionen.

Internationella Kvinnodagen

Bilden t. v. AKC dansgrupp uppträder under Kvinnodagen, Bilden
t.h. en svensk orkester med sin kör visar upp sång och musik .

Internationella Kvinnodagen firades den 8
mars 2007 kl. 18:00 i Folkets Hus
Hallunda, i samarbete med flera andra kvinnoorganisationen i Botkyrka, ABF, m f . Vår förening bidrog
med assyriska folkdanser. Bra organiserat, men för lite besökande.

Assyriska kvinnoförbundet årsmöte.
AKF årsmöte hölls den 10 mars 2007 i Linköping. Från AKC var Rahel Poli, Yildiz Kerimo, Fehime Poli
och Behiye Poli närvarande. Nominerad och vald till AKF; styrelse blev Behiye Poli.
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Föreläsning om hälsa
och stresshantering
Efter AKC: s kvinnosektions årsmöte den 15 april 2007
hölls förläsningen om ”hälsa och stresshantering”
Föreläsaren var Elisabeth Korndal. Mycket uppskattat av
kvinnorna.

Föreläsning om
jämställdhetsfrågor
Söndagen den 13 maj 2007 hölls en föreläsning om
jämställdhetsfrågor . Föreläsare var Violet Dahlgren. Bra
föreläsning. Ca 12 kvinnor var närvarande. Minus var att vi
skulle ha haft männen med på föreläsning.

Elisabeth Korndahl föreläser om
stresshantering

AKC:s 10- års Jubelium

Violet Dahlgren föreläser om jämställdhetsfrågor.

AKC: s 10 års jubileum hölls den 26 maj
2007 mellan kl. 13:00—22:00 i Folkets Hus
Hallunda. En hel dags festival med många
kända sångare, politiker, dikt läsare,
barnaktiviteter, teater, folk danser ,
matservering samt utställning.
Kvinnosektionen hade ansvar för matlagningen,
matserveringen och många
andra funktionär.. Mycket lyckat festival.

AKF: s Sommarläger

Ungdoms –och kvinnosektionen deltog
aktiv i förberedelserna till Jubileumdagen.

Några deltagare under AKF sommarläger

AKF arrangerade sommarläger i Uddevalla, Göteborg, den 9/8- 12/8. Från vår förening deltog Viktoria
Soma, Perivan Poli, Aylin Garis, Fehime Poli och Sara Shamoun. Mycket bra sommarläger.
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Morsdag
Morsdag firade föreningens kvinnor den 9 juni 2007
kl. 20:00 med att boka plats på libanesisk restaurang
i Huvudsta Centrum, Solna, samma plats som förra
året.. 30 kvinnor anmälde sig. AKC betalade halva
kostnaden för besöket. Väldigt uppskattat och alla
hade roligt.

Planeringshelg
Den 20 oktober 2007, mellan kl 11:00 - 16:00 höll
AKC:s
sitt
årliga
planeringskonferens
hos
Mesopotamiska Föreningen i Linköping. Från
kvinnosektionen deltog flera medlemmar och
planerade sektionens verksamhet för kommande
åren.

Många från Kvinnosektionen engagerade
sig i förberedelserna inför 10 års jubileum
Kvinnosektionen deltog i planerings-konferensen
och arbetade fram många förslag till sektionens
framtida verksamhet.

Kryssning
Kvinnosektionen bokade en endags kryssning till
Mariehamn och tillbaka den 18 November 2007.
Mycket uppskattat. 28 kvinnor var med på
kryssningen. AKC betalade halva kostnaden för
sina medlemmar.

Julbord
AKC anordnade en traditionell assyriskt julbord
den 9 december 2007. Kvinnosektionen och många
av föreningens kvinnor deltog aktivt i planeringen

Kvinnosektionen förtjänade båt kryssning i
avkopplingssyfte.
och arrangemanget. Det var mycket uppskattad.

Biobesök
AKC:s kvinnor samlades söndagen den 16 december
2007 kl 19:30 på Heron City för att först fika och
sedan se en film. 14 kvinnor var med. AKC stod för
halva kostnaden.

Avslutningsfest
Fredagen den 14 december 2007 hade AKC
avslutningsfest för sina medlemmar. Inför julen och
avslutning för olika aktiviteter i föreningen så
arrangerades en avslutningsfest för t ex. musik
skolan , teatern, folkloren mm. Många uppträdanden
med teater, danser, spel av olika musik instrument
samt besök av tomten som delade presenter till alla
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Det är alltid en roligt upplevelse att förbereda för
Julbordet.

barnen. Festen arrangerades av ungdomssektionen och kvinnosektionen. Många barn och föräldrar var
med. Mycket lyckad kväll.

ÖVRIGT
Föreningens kvinnor (kvinnosektionen) deltar i ett
projekt som ABF Botkyrka – Salem har om
”Invandrar kvinnors samarbete är vägen till
framgång”. AKC:s kvinnor har deltagit i flera möten.
Avslutningsfesten den 14 december lockade
många personer i alla åldrar.

Ett annat samarbete är med CEFAM (Centrum för
allmänmedicin) som har ett projekt om ‖motion för
kvinnor med ursprung från mellanöstern och latin
Amerika. Ett projekt om hur man kan påverka sin
hälsa genom att motionera på egen hand. Projektet
riktar sig till kvinnor mellan 25-64 år. Ca ett 30 tal
kvinnor från AKC deltar i projektet.

SLUTORD
Vi har utfört alla de aktiviteter som sektionen hade som mål. Alla i Sektionen har försökt att ställa upp i
dem olika aktiviteterna i mån av tid och ork. Sektionen behöver nya tag och krafter från yngre och mer
energiska personer. Hoppas att det är dessa kvinnor som anmäler sig att gå med i sektionen till nästa
årsmöte för kvinnosektionen.
Kvinnosektionen
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Historik
Idrottsverksamheten hos AKC började
samtidigt som föreningen grundades 1997.
Det första aktivitet man börjat var
bordtennis då det var närmast till hand
genom att skaffa ett pingisbord då
lokalerna var lämpliga.
Sedan kom anskaffningen av biljard,
fotbollsspel då efterfrågan på inomhus
aktiviteterna var stort. Under våren när det
var vackert väder ville man vara ute och
spela fotboll. Det var då idén att starta ett
fotbollslag föddes.
Först efter två år lyckades föreningen bilda ett fotbollslag som började spela i Stockholms
Fotbollsförbundets seriespel. Målet med fotbollsverksamheten var att sysselsätta de ungdomar som var
intresserade att spela på korpnivå eller låga divisioner där kravet av enskilda spelare var inte så stort. Det
kanske var den största misstaget som de idrottsansvariga begått när de inte tänkte långsiktigt. Redan då
borde man ha tänkt att satsa på fotbollsverksamhet för de yngre för att skapa flera seniorlag som skulle
ersätta pionjärerna under kommande åren. Nu när det har gåt så många år börjar man inse de negativa
konsekvenser som dyker upp eftersom inga nya spelare som ersätter veteranerna.
Från föreningens sida har man gjort flera försök att starta fotbollsverksamhet för de yngre talanger så har
man hela tiden misslyckats. Orsakerna har varit olika; antalet av pojkar i samma ålder räckte inte för att
bilda seniorlag. Flera av föreningens fotbollstalanger har genom åren anmält sig hos Assyriska FF i
Södertälje för att på ett seriöst sätt satsa på fotbolls karriären.
P.g.a. misslyckandet att inte kunnat skapa fotbollsverksamhet för våra yngre så har verkningarna varit
stora. För att tillgodose behovet att skaffa nya spelare varje år har varit problem hela tiden. De nya spelare
som förvärvats inte varit tillräkligt för att föra laget högre upp i seriespelet. Att föra laget till högra
divisioner är viktigt för att kunna locka bättre spelare varje år.
Vad om är viktigt att tänka på för fotbollslaget Assyriska Botkyrka FF är flera punkter:
1-En verksamhet som saknar en välfungerande organisation kan aldrig skapa ett seriositet, kontinuitet och
fungerande verksamhet. Därför är det viktigt att de personer i laget som känner för laget bör i samarbete
med Föreningens huvudstyrelse diskutera problematiken och bilda en välfungerande Idrottssektion som
skall årligen välja en styrelse som ska planera idrottsverksamheten inom föreningen.
2Idrottssektionens styrelse i sin tur skall utse personer som ska ansvara för fotbollsverksamheten.
Utifrån behovet så ska dessa personer utökas.
3De som utses till fotbollsansvariga skall i sin tur skapa två grenar: den första är A laget och den
andra är satsning för yngre.
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4Idrottssektionens styrelse skall även tänka på övriga idrottsverksamhet som bedriv i föreningen.
Basket, pingis, bandy för vuxna, deltagande i olika Cup inom olika idrott etc.
5Idrottssektionen bör hålla årsmöte varje år precis som de övriga sektioner för att kunna ansvara
för den totala idrottsverksamheten samt utvecklingen inom denna verksamhets grenen.
En ev. struktur får en sådan sektion kan bli enligt följande ordning:
Årsmöte, bildandet av idrottssektion, val av styrelse, val av valkommitté etc.
Kommitté för fotboll, kommitté för övriga idrottsgrenar beroende på de befintliga eller kommande.

Sammanfattning
Idrottsverksamheten är en viktig del av en förening som satsar på barn och ungdomsverksamhet. Intresset
för idrott inom olika grenar har alltid varit stort och kommer utan tvekan att fortsätta göra det. Men för att
kunna behålla medlemmarna som har denna intresse bör en sådan sektion bildas omedelbart, för att börja
ta hand om de frågor och ansvara för de kortsiktiga och långsiktiga aktiviteterna som är en förutsättning för
utvecklingen av idrottsverksamheten inom AKC. Om vi fortsätter på samma sätt som vi har gjort hittills då
kommer vi möta många misslyckande varje år och även förlora våra ungdomar till andra närliggande
föreningar som arrangerar verksamheten på ett mera seriöst sätt. Vi har redan förlorat många ungdomar
som Arido, Naramsin, Banipal, Nahir m.fl. Men vi har många barn som är beredda att ta de förlorades
platser; det gäller att locka de vid tidigt ålder till föreningen. Detta kan göra endast om föreningen har en
välfungerande IDROTTSSEKTION.
Som ordspråket säger: ”Bättre sent än aldrig”, ”Man lär sig av sina misstag”

Assyriska Botkyrka FF – herrar

– misslyckad säsong, trevlig gemenskap
Assyriska Botkyrka FF hamnade spelsäsongen 2007 på en femte plats i div 7H, efter en
alltför svag höstsäsong. Då man legat bland de 3-4 topplagen större delen av säsongen,
slarvar man på hösten och tappar till en femte placering när säsongen slutsummeras. Detta
skulle sedan visa sig vara en högst olycklig mitten placering, då hela fyra lag kvalificerade
sig till högre seriespel.
Förberedelserna började bra inför seriestarten, med bra uppslutning på träningarna och en relativt stark
trupp. Man satte redan på de första mötena upp målsättningen att försöka knipa en första eller andra
placering. Med tanke på det spelarmaterial föreningen hade och en väl fungerande organisation runt
omkring, var detta inte allt för högt ställda krav. Man behöll fjolårets trupp intakt, som det året hamnade
på en fjärde plats, och gjorde samtidigt klart med 3-4 nya namn som klev rakt in i startelvan. Men
någonting gick snett.
Assyriska Botkyrka inledde säsongen starkt genom att på våren placera sig på en topplacering, arbetet med
att uppnå målsättningen verkade vara rimligt, laget visade att man hörde längre upp i seriesystemet. Efter
sommaruppehållet händer något, färre kommer på träningarna, det blir svårare att göra laguttagningarna,
det panik rings till spelare som inte tränat på flera månader med laget att ställa upp på spel ett par timmar
innan matchstart. Någonting gick snett, om det beror på att spelarna vart för bekväma, ändrade arbets- och
studieförhållanden, eller andra prioriteringar från spelarnas håll, låter jag vara osagt. Men klart vart det i
varje fall att när serien var slutspelad placerade sig ABFF på en femte plats.
På våren förlorar man flera matcher i följd och dalar ner i tabellplaceringarna. Man inser snart att
målsättningen inte kommer att uppfyllas men försöker ändå avsluta de sista matcherna på ett bra sätt och
försöka ta så många poäng som möjligt. För man hade under seriens gång blivit informerad om att i år skall
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seriernas göras om och att fler lag än vanligt skulle bli uppflyttade. Men det räckte alltså inte, man fortsatte
att tappa poäng och likaså placeringar.
Laget hamnar på en femte plats och man konstaterar även att hela fyra lag blir uppflyttade från vår serie.
Året 2007 blir ett stort misslyckande. Men å andra sidan har många andra saker fungerat väldigt bra, om
man bortser från målsättningen. Styrelsen tillsammans med tränaren (se faktaruta) har gjort ett ypperligt
bra jobb, skött administrationen och organisationen kring
träningarna och matcherna på ett föredömligt sätt. Socialt har
spelarna och lagledningen trivts väldigt bra. Att bara kunna
snacka av sig om det som händer under veckan på jobbet eller
Fakta om
på skolan, eller att kunna skoja och driva med varandra när
Assyrisk Botkyrka FF (Herrar)
man träffas på träningarna och matcherna. Den härliga
gemenskapen väger mycket tyngre än de sportsliga
Grundat år:
1997
framgångarna.
För år 2008 är förutsättningarna annorlunda, div 8 har slopats
helt, istället har man utökat div 7 serierna. Det betyder att
Assyriska Botkyrka spelar i lägsta serien år 2008, men det är
mindre väsentligt nu när vi fortsätter att ha roligt i laget och
man har roliga kringarrangemang. Tack för den gångna
säsongen och lyckoönskningar till kommande säsong.

Föreningstillhörighet: AKC
Hemmaplan:
Brunna IP
Tränare:
Mulle Adam
Lagledare:
Ninib Baryawno
Administration:
Enkido Poli

Ninos Poli, En spelare i laget
December 2007

Assyriska Botkyrka FF

-

Damlaget nedlagt,
flicklaget tog över

År 2004, på initiativ av några tjejer –
medlemmar hos AKC bildades för först gången
ett fotbollslag för flickor med namnet Assyriska
Botkyrka FF, damlaget som senare anmäldes till
Stockholm fotbollförbundets seriespel. Laget
spelade hela säsongen 2005/2006. Bortsätt från
de dåliga matchresultaten så hade laget kunnat
fungera bättre om inte vikten av den
organisatoriska delen hade försummats. Den
Möte med flicklaget inför säsongsstarten
andra punkten som ledde till nedläggning av
laget i slutet av säsongen 2006 var att
majoriteten av spelarna i truppen var inte medlemmar hos föreningen, som i sin tur
saknade samhörighet med föreningen som orsakade den stora distansen mellan laget och
AKC ledning samt övriga medlemmar. Naturligtvis fanns det andra orsaker också men vi vill
nöja oss med de två viktigaste.
När Damlaget lagts ner så ville några tjejer - i spetsen Sandra Elyas – medlem hos AKC ville
fortsätta med fotbollsverksamheten för flickor i åldrarna 15-16. Föreningen ville ge
ytterligare en chans till för verksamheten som underlag de misstag som ledde till Damlagets
nedläggning.
Ett antal flickor på 10-12 personer i truppen bildades Assyriska Botkyrka FF, flicklaget och anmäldes till St.
Eriks Cup seriespelet för säsongen 2007. Laget hade skaffat sig en manlig tränare som trodde på honom.
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Seriespelet började bra. Dock anslutningen till träningar var mycket dålig. Vår säsongen klarades efter
många ansträngningar och uppoffringar från enstaka individer i spetsen Sandra Elyas. Under sommaren
anmäldes laget till Gothia Cupen i Göteborg. Föreningen tillmötesgick lagets önskningar när det gäller
anmälan till Gothia Cup mot sin vilja just för att uppmuntra spelarna i hopp om att skapa ett fungerande
lag som skulle förhoppningsvis utgöra en grund för den fortsatta satsningen inom fotboll för flickor i
kommande generationer.
Visserligen hade Gothia Cup deltagandet kostade föreningen en hel del förutom
de övriga kostnaderna som föreningen lagt inför seriespelet, men allt detta
gjordes i hopp om att laget skulle fortsätta och även locka flera flickor till
fotbollverksamheten.
Tyvärr, i slutet av säsongen 2007 – av olika orsaker som vi inte vill gå in på, så
hade flicklaget också lagts ner. Det var deras eget beslut. Föreningens ledning
kunde inte göra mycket för att rädda laget.

AKC Flicklaget deltar i Gothia cup
Den 14 juli till 21 juli i Göteborg med tränaren Alessandro Orefice
Den 14 juli lördag
Vi alla i t-centralen och sedan tog vi Säfflebussen på morgonen vi vart
framme i Göteborg efter 7 timmar, vid 16.00 alltså.
Vi kom fram till Aranäsgymnasiet och första dagen gick åt att bara öppna
väskorna och hitta sig en sovplats i rummet. På måndag börjar skolan
servera frukost, lunch och middag.

Sandra Elyas kämpade
mycket för att flicklaget
ska skall bestå.

Den 15 juli söndag
Gick vi ut tidigt på morgonen till planen och tränade tills en man kom cyklande och sa att man fick inte
använda planen eftersom gräset återhämtar sig från regnet.
Vi hade ingenting att göra riktigt så vi fick göra lite vad vi ville. Vissa spelare spela kort i rummet, andra
lärde känna till andra lag som också bodde i skolan
Den 16 juli måndag
Dagen började med att vi alla åt frukost tillsammans i skolans matsal. Därefter hade vi match mot ett
norskt lag och vi förlorade matchen med 1-0 fast vi spelade matchen riktigt bra, efter några timmar hade
vi vår andra match och förlorade den också.
Eftermiddagen var det Gothia invigningen i Ulleviarenan som gällde. Invigningen var så vacker sång
uppträdanden och så fick vi se länderna som var med i Gothia cup, det bästa av allt var att alla visade
kärlek, hela arenan var glad och applåderade till allting eftersom allting var fantastiskt.
Afrikaner dansade samba på plan, brassarna hade luft hehe, italienarna sjöng en fotbolls låt när dom såg
Italien på plan, grekerna gick med sina gudar dräkter m.m.
Den 17 juli tisdag
Tisdagens match blev också en förlust, med våra huvuden uppe gick vi ut från planen och därefter
besökte vi Liseberg och vi hade jätte roligt.
Den 18 juli onsdag
Dagen började bra, vi åt frukost och drog ut till vår match. Jag minns den här matchen speciellt eftersom
vi mötte tjejer som spelade riktigt bra.
För mig var det att spela mot män. Matchen påminde mig om när jag spelade i assyriska damlaget och vi
mötte assyriska herrlaget. Ah… mer behöver jag inte säga hoppas jag.
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12 tjejer i ett rum, det var inte alltid så roligt tyvärr. Problem mellan vissa tjejer och 3 tjejer åkte hem.
Men vi lyckades hålla ut och fortfarande ha kul genom att åka till Liseberg och våga åka dom största
karusellerna, andra gick till Gothia diskot och andra stannade kvar i skolan. Det som var så bra med
tjejerna var att alla såg efter varandra i alla fall och vi gick hem som grupp.
Den 19 juli torsdag
Vi skulle spela match med 9 spelare men det blev problem på vägen dit, vi glömde pappret man skulle ha
för att spela så vi åkte tillbaka till skolan och vi umgicks bara hela dagen.
Den 20 juli fredag
Den här dagen tog vi det lugnt och sov inget alls
Den 21 juli lördag
Tidigt på morgonen missade vi tåget så vi fick ta taxi för att hinna med Säfflebussen. Alla sov i bussen
eftersom vi var så trötta för att vi inte sov dagen innan utan spelade kort och lyssnade på musik och
umgicks i skolan tillstället.

Av: Sandra Elyas med hjälp av Nevin och Tania som påminde mig om dagarna.

Basket för yngre flickor
Under hösten 2007 framfördes önskemål av en grupp föräldrar
att deras flickor i åldrarna 8-10 år ville börja spela basket.
Föreningens styrelse i samråd med presidiet gav klartecken för
förslaget. Johan Eskander som är kunnig i basket anlitades
som tränare. Kom överens med honom att han ska ansvara för
träningar och när det är dags så skulle bilda ett basket lag för
att senare anmäla laget till seriespelet.
Föreningen erhöll medlemskap hos Basket förbundet.
Träningsanläggning har ordnats via Botkyrka Kommun. Efter
att ha haft ett möte med flickornas föräldrar beslutades att sätta
igång med träningar.
Truppen har 9 medlemmar och har börjat med träningar efter
att föreningen har skaffat de nödvändiga material och
utrustning som behövs för verksamheten.
Det är föreningens förhoppning att verksamheten inom basket
skall fortsätta med en stabilt grund för att skapa kontinuitet inom
verksamheten.

Medlemmar från ungdomssektionen
som
deltog
i
AUF:s
Ishtarcup
basketturneringen

Övriga idrottsverksamhet inom AKC
Förutom ovannämnda verksamhet som föreningen haft inom idrott så har under verksamhetsåret bedrivits
en hel del andra aktiviteter. Deltagandet av Ishtarcup – en basketturnering arrangerat av AUF,
Pingisturneringar – arrangerade av AKC ungdomssektion, inomhus Bandy för vuxna m.m..
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Antogs vid planeringskonferensen Linköping lördagen den 20 oktober 2007.
****************************’

Huvudstyrelsen, Presidium, kansli- och administrations
Årsmöte/Årsstämma Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det är viktigt att så många medlemmar
som möjligt bör vara med för att påverka de antagna besluten. För att öka antalet bör styrelsen planera ett attraktivare
- underhållande innehåll under årsmötet. T.ex. kulturella inslag.
Konferensen antog följande förslag:
- Att namnet ändras till Årsstämma.
- Att årsstämman hålls i mitten av mars
- Att klockslaget för stämman bör vara senare på eftermiddag
- Innehållet av kallelsen bör vara mer intressant
Styrelsemöten Forstsätter som tidigare.
Presidiemöte/Måndagsträff Dessa möten är numera AKC klassiker. Det råder total
enighet om att dessa möten är föreningens drivandekraft. Inte minst p.g.a. att de fungerar bl.a. som mötesteknik och
besluten fattas i en demokratisk process.
För att öka antalet deltagare bör man förbättra stämningen genom att skapa en fika – mingel stämning. Viktiga frågor
bör ges mer tid att debatteras. Ingen stress för att avsluta mötet för tidigt.
Konferensen beslutade: - mAtt namnet presidiemöte ändras till ‖Måndagsträff‖
Planeringshelg/Årets brainstorming Det är viktigt att en gång om året hålla en konferens för att utvärdera och
planera föreningens verksamhet för kommande åren. Det är viktig att antalet deltagare från varje sektion ökas.
Attraktivare plats, stämning, miljö är viktiga punkter för att locka så många deltagare som möjligt.
Konferensen beslutade:
- Att namnet ändras till ‖Årets Brainstorming‖
Sommarläger Denna verksamhet är fortfarande lika viktig som förr. Även nästa år kommer AKC att satsa på
sommarläger i samarbete med Assyriska Kulturföreningen i Norrköping och Mesopotamiska Kulturföreningen i
Linköping. (se utvärdering och nya riktlinjer från mötesanteckningar den…..)
Dagcenterverksamhet ”Dawmo” Projektet har förlängts t.o.m. maj 2007 genom att ha fått anslag från
kommunen. Eftersom verksamheten är så pass viktigt för målgruppen, kommer AKC att fortsätta med under
kommande åren – så länge ekonomiska resurser erhålls från vederbörande myndigheter.
Stöd/bidrag till organisationer – AKC utvecklingsfond Välgörenhetsverksamheten är viktig. Sedan många år
tillbaka har AKC bidragit olika instanser med ekonomisk bidrag under förutsättning att föreningens ekonomi tillät.
För att organisera verksamheten har AKC vid förra årsstämma beslutat att bilda en Fond med egna regler, riktlinjer,
konto och inkomstkällor. AKC Utvecklingsfond är bildat. I fortsättningen kommer all bidrag finansieras via fonden.
Medlemsbladet Utgivning av månatliga informationsbladet är lika viktig som tidigare. Styrelsen skall med hjälp av
Kansliet fortsätta ge ut månadsbladet. Skicka den hem till medlemmar som saknar e-mail. Det är möjligt att man i
framtiden överväger att publicera den endast i föreningens hemsida om villkoren för medlemmarna förbättras.
Assyrisk Julbord Verksamheten har blivit AKC klassiker. Det är viktigt att den fortsätter i framtiden för att bevara
den assyriska matkulturen. Det är positiv att arrangera verksamheten i samarbete med övriga assyriska föreningar på
lokalaplanet.
Samkväm/Shahro Det är viktigt att denna verksamhet hålls aktuellt i AKC verksamhetsplanering trots brist på
antal deltagare. För att lyckas med verksamheten bör några punkter beaktas:
- Levandemusik, Flera kulturinslag, Bättre teknisk utrustning, Bättre planering och marknadsföring
Föreläsningar Är viktiga för föreningens utveckling i olika ämnen. Bör fortsätta arrangera dock i mera organiserade
former.
Medverka i olika ”Dagar” Under åren förekommande Dagar såsom Botkyrkadagen, föreningarnas dag m.fl. har
AKC deltagit i det mån möjligheterna tillät. Då dessa Dagar börjar tappa intresset hos invånarna i kommunen har man
kommit fram till att arrangörerna av dessa dagar bör utvärdera och tänka om.

63

Konferensen beslutar:
- Att i fortsättningen kommer föreningen att prioritera egenverksamhet, dock fortsätta medverka i mån att
möjligheterna tillåter.
Hemsida www.assyrien.se Det är beklagligt att AKC nya hemsidan med nya namnet inte är igång. Detta har
orsakat många brister när det gäller informationsflödet till medlemmar samt uppdatering och arkivering av viktiga
dokument.
Ninos Poli håller på med den nya hemsidan. Konferensen fastslår att det är viktigt att nya hemsidan är igång före
årsskiftet.
Konferensen beslutar:
- Att man bör skriva mer och mer om föreningens aktiviteter på hemsidan
- Att i framtiden uppmuntra medlemmarna att besöka hemsidan för att skaffa de viktiga informationen om
föreningen
- Att skapa av medlemmarna välbesökt hemsida för att även kunna intressera de till föreningens aktiviteter.
Valinformation Vid förra årets val arrangerade föreningen del aktiviteter för att öka valdeltagandet. Man anser att
redan nu bör man satsa inom denna området för att under kommande valåret 2010 uppnå en bra resultat.
Konferensen beslutar:
- Att uppmuntra ungdomarna att vara aktiva inom politiska partier
- Informera om vikten att bli politiskt medveten och att hur samhället fungerar
- Att vikten att använda sin röst, påverka valresultat
- Att lobbyverksamhetens vikt för att uppnå de rättigheter för assyrierna på lokal, regional, riks och internationella
arenan.

Samarbete med medlems –och övriga organisationer
AKC är medlem hos:
- Assyriska Riksförbundet i Sverige - ARS
- Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige - AKF
- Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige - AUF
- Assyriska Distriktet i Stor Stockholm - ADS
- Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm – AUDS
- Svenska Kommitté för Assyrier – SKA
- ABF
- Hallunda/Nprsborg Föreningsråd, Fittja Föreningsråd

Förutom samarbete med ovan organisationer så har AKC samarbete även med svenska och assyriska politiska
organisationer – beroende på frågor om föreningen och om assyrier på olika nivåer. Samarbete på lokalt plan har även
inlett med närliggande assyriska föreningar.
Konferensen beslutar:
- Att föreslå Fittja Föreningsrådet att avskaffas då det råder brist på intresse. I stället satsar på Hallunda/No
föreningsråd
- Att utvärdera samarbetet med olika organisationer för att skapa bättre förutsättningar till fortsatt samarbete
- Att utse två personer som kontaktman som ska ansvara för kontakter och frågor om samarbete med ovanangivna
organisationer
ABF, Studiecirklar Föreningen bör satsa på flera studiecirklar i samarbete med ABF. Det råder stort behov av
kunskap inom föreningsteknik, hur olika styrelseposter fungerar.
Studiebesök Fortsätter satsa på verksamheten. Konferensen rekommenderar att varje sektion planerar antalet
studiebesök beroende på intresse hos resp. medlemmar.
Pic nic – utflykter Bör finnas med i planeringen. Arrangeras utifrån väder och omständigheter.
Biokvällar Varje sektion får planer för sina medlemmar – beroende på intresse.
Hemlandsresa Trots många försök under de gångna åren har man misslyckats med arrangerandet av resor till
hemlandet Assyrien. Med rådande omständigheter lär det bli svårt för AKC att återuppta en ny försök. Konferensen
beslutar:
- Att avskaffa verksamheten från planeringen
- Att medlemmarna får vända sig till medlemsorganisationernas arrangerandet av verksamheten på riksnivå.
Två dagars Festival Att arrangera två dagars festival – typ ASHARIDU i samarbete med närliggande föreningar
har inte kunnat aktualiserats då omständigheterna inte var lämpliga. Konferensen anser att festivalanordnandet bör
finnas kvar i planeringen för att göra ett försök.

UNGDOMSSEKTION
Årsmöte Har fungerat bra, det var dock inte många som deltog. Locka fler och lite äldre ungdomar till kommande
årsmöte.
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Styrelsemöte Fungerar bra, men vi måste bli bättre på de olika ansvarsområdena inom en styrelse.
Sommarläger för barn och ungdomar Lägret i år var bra, men det finns många delar som kan förbättras. Mer
detaljerad utvärdering har gjorts tidigare i år. Till nästa sommarläger vill vi satsa på att ha en åldersgräns från
födelseåret 1996 och äldre. Bara 7 dagars läger så att man kan ha yngre ledare, mellan 20-30 år, och fullspäckat
schema.
Deltagande i olika veckoslutskurser (AUF, AUDS) Väldigt kul, bra och lärorikt. Bra tillfällen att träffa andra
ungdomar och nya vänner.
Musikkurs Det har fungerat bra. Musiklärarna har en mer detaljerad utvärdering.
Dans, folklore kurser Bra för de yngre barnen. Mer engagemang från de äldre. Vare söndag kl 12-13.
Visning av fotbollsmatcher i föreningen Vi har inte kunnat
utföra denna aktivitet på bästa sätt bl.a. för att vi inte haft tvkanalerna som behövts. Men kanalerna är på ingång och vi ska
försöka engagera fotbollssektionen så att de sköter denna aktivitet.
Läxhjälp Vi har inte haft möjlighet att utföra denna aktivitet på
bästa sätt bl.a. pga att det inte funnits äldre som kunnat vara på
plats varje tisdag. Vi ska ändra dag på läxhjälpen till måndag i
samband med måndagsträffen – f.d. presidiemöten. Detta tror vi
kommer leda till att fler ungdomar utnyttjar läxhjälpen samt att
det redan kommer finnas äldre i föreningen p.g.a. måndagsträffen.
Fokus på ungdomar födda 1996 och äldre.
Matlagningskurser Vi gör detta som en aktivitet och inte som en kurs.
Teater Görs till avslutningskonserterna och den som leder gruppen får tillsammans med gruppen bestämma
träningsdagar.
Pingisturnering Har fungerat helt ok. Men för att locka fler bör vi planera in det som en aktivitet ihop med något
annat, t.ex. våfflor eller liknande.
Föreläsningar Vi kommer att starta en föreläsningsserie varje söndag för barn/ungdomar med start den 4
november 2007. Mer som ‖lek och lär‖.
Biobesök Vill fortsätta med denna aktivitet men göra det oftare. Vi bestämmer datum och samlingsplats (AKC) och
åker dit ihop. Man får välja vilken film man vill se och sen åker man hem ihop efter filmen. För de yngre bestämmer
man en film innan som alla får se.
Fester, discokvällar Vi måste bli bättre på att informera och locka ungdomar till fester/disco genom att göra
bättre planering. Mer framförhållning. Vi tror att det är svårt att få ungdomar att komma. Därför testar vi med
höstlovet då vi har planerat Halloweenfest och gör allt vi kan för att locka så många ungdomar som möjligt. Vi ser hur
det fungerar och bestämmer därefter hur vi gör med liknande aktiviteter i framtiden.
Utflykter Vi har inte varit så bra på denna aktivitet. Vi har planerat in t.ex. Cosmonova besök men kunde inte utföra
det pga att ungdomarna från Assyriska föreningen i Norrköping inte kunde komma då osv. Norrköping ska vi åka till
under hösten och vi ska försöka göra liknande utflykter till andra föreningar oftare. T.ex. besöka Vattenverket osv.
Studiecirklar Läxhjälp varje måndag och föreläsningar varje söndag. Dessa aktiviteter kommer eventuellt kunna
drivas i form av studiecirklar, även nya studiecirklar inom andra områden bör planeras.
Föreläsningar om olika ämnen Starta en föreläsningsserie varje söndag.
Playstationsturneringar Det finns ett stort intresse för denna aktivitet fortfarande. Det krävs ordenlig planering
och vi vill försöka genomföra aktiviteten under nästa år.
Minifotbollsturnering Vi måste hitta bra hallar och sen se om vi vill planera och genomföra denna aktivitet.
------------------------------------------------Paintball Vi har inte genomfört denna aktivitet pga att det är för dyrt. Men det finns ett stort intresse så vi ska se om
vi ska genomföra den nästa år istället.
Klättring Tidigare har Ninib Baryawno hållt i denna aktivitet då han själv varit intresserad av det. Vi kollar med
honom om han kan hjälpa till och hålla i aktiviteten igen. Det finns ett stort intresse bland ungdomarna.
Grillkvällar, Pubkvällar Från 16-18 år och up. Vi måste engagera äldre ungdomar eftersom att vi inte kan
genomföra denna aktivitet själva. De flesta i ungdomsstyrelsen just nu är under 16 år.
Försäljningsverksamhet under matcher Bra sätt att tjäna pengar till andra ungdomsaktiviteter. Vi ska försöka
börja med detta till vårens matcher. Bara sälja kaffe och varm choklad. Dela upp matcherna mellan alla i styrelsen och
göra ett schema. Be de anställda i föreningern att fixa bullar/kakor eller liknande som vi kan sälja.
Körverksamhet, sånggrupp Det har inte funnits någon bra körledare innan. Men ett förslag är att kolla med
Ninsun Poli om hon vill leda en kör. Om hon inte kan eller vill så tar vi bort denna aktivitet.

FÖRSLAG PÅ NYA AKTIVITETER

Avslutningskonsert Dans-, musik- och teatergrupperna visar upp det de lärt sig under halvåret. Ta entré av alla
som kommer. Sittande publik. Stolsrader. Sälja fika. Fixa program. Skicka ut inbjudan med program i god tid innan
till alla medlemmar och samarbetsorganisationer etc.
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Skidresa Åka till Romme eller Sundsvall-Hassela i 2-3 dagar under sportlovet. Kostnader: resa, boende, mat, skidor,
liftkort. Eventuellt göra denna aktivitet ihop med en annan förening.
Öppet Hus För att locka de äldre ungdomarna till föreningen. Göra denna aktivitet ihop med fotbollssektionen och
fotbollskvällarna.
Laserdome, Bowling, Spa, Tjej-aktiviteter (stödgrupp), Kill-aktiviteter (stödgrupp), Kryssning eller
andra roliga aktiviteter med alla sektioner
Hur informerar vi ungdomar om aktiviteter på bästa sätt:
1. Skicka brev hem till alla minst en vecka innan
2. Ringa runt och kolla att de fått brevet + ta mobilnummer. Detta görs 2 dagar
efter att brevet skickats.
3. Skicka sms dagen innan aktiviteten med viktig information.

KVINNOSEKTION

Årsmöte Vi ska hålla årsmöte som vanlig en gång om året om intresset finns.
På senare tid har antalet närvarande på möten minskat. Om det inte finns intresse så tycker vi att man kan ha en
kontaktperson från föreningsstyrelsen som är sammankallande och som vid olika aktiviteter tar kontakt med
föreningens kvinnor.
Styrelsemöten/Sektionsmöten Nöjda med att ha ca en gång i månad styrelsemöte och att även vid olika
aktiviteter träffas oftare för att ha koll på läget. Försöka öka kvinnosektionens och även föreningens kvinnor att blir
mer intresserade av föreningslivet/föreningsteknik och vad det innebär att vara med i en styrelse.
Måndagsträffar Mycket nöjda med presidiemöten, det är alltid någon från kvinnosektionen som är närvarande på
mötet på måndagarna. Det är viktigt med mötena för att få veta vad som hänt/händer i föreningen. Försöka få flera
kvinnor att närvara på möten.
Internationella kvinnodagen Vi har hittills firat internationella kvinnodagen med de andra kvinnoorganisationer
i Botkyrka, men på senare år har det varit dålig uppslutning. Man kanske skall fundera på att
försöka fira denna dag på ett annat sätt t ex med andra assyriska föreningar i distriktet.
Morsdag Kvinnosektionen är nöjd med sättet vi har firat morsdag på dem senaste åren, med att
komma i väg hemifrån och fira det på någon restaurang i stan. Vi kommer att fortsätta fira morsdag som vi har gjort
men även försöka fira det i föreningen vartannat år.
Knytkalas Våra firande av knytkalasen är väldigt uppskattade och vi kommer att fortsätta med denna aktivitet. Vårt
mål är att försöka ha ett knytkalas på våren och ett på hösten.
Sommarläger (AKF) Dem som deltagit på Assyriska kvinnoförbundets sommarläger på senare år har varit väldigt
nöjda. P g a det inte finns möjlighet för AKF att ta hur många deltagare som helst från varje förening så har det varit
få som har kunna delta i aktiviteten. Kvinnosektionen kan ha som mål att i framtiden försöka anordna ett
sommarläger för AKC:s kvinnor.
Studiebesök Kvinnosektionen ska försöka ha som mål att öka samarbetet med kvinnor från andra föreningar i länet
och även besöka föreningarna och skapa gemensamma aktiviteter.
Matlagningskurs Intresse för matlagnings kurs finns, men kanske inte i den form som det låter, utan
att man har en gång i månaden eller varannan månad och då ha som en sorts temadag.

IDROTTSSEKTION
Herrlaget
Årsmöte, Styrelsemöte , Möten – före och efter matcher
Träningar, Träningsmatcher, Seriematcher
Deltagande i olika cupturneringar, Leljocupturnering (AUF)
Träningsläger, Seminarier, konferenser, kurser
Pubkvällar, Visning av fotbollsmatcher i föreningen
Insatser inom fotboll för yngre barn
Basket för unga tjejer
Föreningen har under hösten 2007 beslutat att starta
basketverksamhet för unga flickor efter att en grupp yngre flickor i åldrarna 9-11 har begärt av styrelsen.
Föreningen har efter ansökan erhållit medlemskap hos Basketförbundet.
Träning inom verksamheten har startat i början av 2008 under ledning av Johan Eskander som är ansvarig som
tränare.

Övriga regelbundna idrottsaktiviteter

Pingis turneringar, inomhus bandy för vuxna, deltagandet av Volleyboll och övriga tävlingar via riksorganisationer
arrangerade aktiviteter.
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Nedan följer ett urval av skrivelser, artiklar som är relaterade
till ovanangivna organisationer:

ROM valde ny ledning för riksförbundet
I helgen (24-25 mars 2007) hölls Assyriska Riksförbundets 19: riksombudsmöte, ROM.
Representanter från assyriska föreningar över hela Sverige var på plats i Assyriska
Kulturhuset i Södertälje för att diskutera och besluta över stora nationella frågor och utse
en ny styrelse.
Stora frågor som diskuterades var, bland annat, ägandefrågan av kulturhuset i Södertälje och ett eventuellt
samarbetsavtal med Suroyo TV. Dessa två frågor dominerade söndagen ända fram tills det var dags att välja
en ny styrelse. Simon Barmano, som varit ordförande de senaste fem åren – ett rekord i riksförbundets
historia, tackade för sig och avtackades som sig bör.
Valberedningen hade utfört ett gott arbete i sin jakt på en ny styrelse. Deras tanke var att dels hitta unga,
ambitiösa förmågor och dels bygga en styrelse som bestod av personer från olika assyriska föreningar, från
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hela Sverige. Ett bevis på att de lyckats förvånansvärt bra är att förslaget godkändes i sin helhet, utan några
reservationer. Styrelsen som valts över en två års period utgörs av följande personer:
Ordförande
Rachel Hadodo – Södertälje
Vice Ordförande
Abboud Ado - Norsborg
Ledamöter
Rabi Oussi - Stockholm
Namrud Badur - Södertälje
Awia Raho - Linköping
Nahrin Jakoub - Norrköping
Najwa Kannon - Fittja
Suppleanter
Yusuf Özbek - Örebro
Linda Asmar - Göteborg
Gabro Agirman - Västerås

Nya styrelsen - stående: Gabro Agirman, Yusuf Özbek, Awia
Raho, Najwa Kannon, Linda Asmar, Namrud Badur och Rabi
Ousi. Sittande: Nahrin Jakoub, Abboud Ado, Rachel Hadodo och
MeryemDemirel - AKF representant. [Foto: hujada.com]

Det är också sed att ROM skriver en kommuniké, så även detta år. I början på mötet beslutades det att årets
kommuniké, som kommer att spridas till svensk media och olika beslutsfattare, kommer att ha rubriken
"Autonomi för assyrierna i Irak".
redaktionen@hujada.com

Ny ordförande och en ny styrelse – en ny era?
Assyriska Riksförbundets nya ordförande, Rachel
Hadodo, är den förste ordförande som fötts i vårt nya
hemland, Sverige. I sin första ledare tackar hon för
förtroendet och reflekterar över den närmaste
framtiden.

Nya ordföranden, Rachel Hadodo, håller sitt
tacktal på ARS 19:e riksombudsmöte.
[Foto: esamedia.se]

Jag vill, tillsammans med min nya styrelse, börja denna ledare
med att säga tack – tack till alla de medlemmar som har givit oss
sitt fulla stöd och förtroende för att leda Assyriska Riksförbundet i
Sverige under de två kommande åren. Den 25 mars, under ARS
19:e rikskongress blev jag vald till ny ordförande för riksförbundet
och blev därmed den 13:e ordföranden i raden sedan 1977 då ARS
bildades.

Vem är då, jag, i raden av ordföranden? Mitt namn är Rachel
Hadodo och jag har precis flyttat tillbaka till min födelseort, Södertälje, där jag kom till världen för 30 år sedan. Efter
en bildningsresa som tog mig genom universitetsstäderna Umeå, Lund och Göteborg är jag nu utrustad med en
socionomexamen och en internationell magister i socialt arbete.
Under hela min uppväxttid har den Assyriska föreningen utgjort en grundpelare i min vardag. Både hemma och i
föreningen fick jag lära mig om min assyriska identitet och den kultur som det assyriska folket har. I föreningen deltog
jag i många aktiviteter som till exempel veckoslutskurser, läger, dansgrupper, musikgrupper och familjefester, men
jag satt aldrig med i någon styrelse och hade ingen beslutsfattande position. Det var långt senare, efter mina studier i
Lund som jag kom att bli styrelseledamot i Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS, år 2003. Det var då jag fick en
gedigen och lärorik inblick i hur den assyriska rörelsen fungerar och hur den är organiserad.
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I riksförbundets organisation finns det en hel del kapacitet och positiva aspekter. Ett utav dessa potentiella faktorer är
det stora samarbetsnätverk som pågått i flera år. ARS är politiskt och religiöst obundet och kommer så att förbli under
denna mandatperiod, men ARS har friheten att samarbeta med vilka organisationer eller myndigheter som helst så
länge det inte strider mot dess stadgar eller verksamhetsmål. För ARS fortsatta existens är ett sådant samarbete en
nödvändighet som förbundsstyrelsen kommer att sätta stort fokus på. Vi måste utveckla och utöka en positiv atmosfär
för fortsatt gott samarbete med olika parter på nationell såväl som internationell nivå.
Men riksförbundet har också en del betydande brister och är i behov av omstrukturering och förändring, detta i syfte
att skapa tydlighet och kommunikation mellan förbundet, föreningarna och medlemmarna. En central punkt i ARS
planering under de kommande två åren kommer att vara att stärka medlemsföreningarna och göra dem till aktiva och
levande mötesplatser både först och främst för assyrier och men även för icke-assyrier. Fokus kommer att läggas på
föreningarnas redan existerande resurser och att skapa verktyg en mer tidsenlig utveckling. Så kan vi skapa oss en
starkare plattform i det svenska samhället. Så kära medlemmar var redo på att möta oss från förbundsstyrelsen i era
föreningar och vi är intresserade av just era åsikter.
Assyriska Riksförbundet i Sverige har ett enormt och krävande arbete framför sig under de två närmaste åren. Med en
relativt ung och ny styrelse i spetsen är förväntningarna desto högre. För att dessa förväntningar ska uppfyllas bör vi
gemensamt se till att stötta varandra och fullfölja de verksamhetsmål som är uppsatta. Utöver de punkter som nämnts
ovan, finns många andra viktiga verksamheter som vi kommer att ägna oss åt och som vi alla tillsammans bör följa
upp. Det assyriska folket och den assyriska rörelsen har många blickar riktade mot sig både från nationellt och
internationellt håll och vi befinner oss i ett väldigt viktigt skede.
Det förväntas av oss att ha en åsikt och ta ställning i stora frågor som till exempel Iraks svåra situation nu och det
assyriska folkets överlevnad där, Turkiets inträde till EU, samt att uppmärksamma och få tillstånd ett erkännande av
folkmordet Seyfo. Det assyriska folket, med dess kyrkor och organisationer, har en oerhörd viktig och central roll och
bör göra sin röst hörd i dessa frågor, och även i andra samhällsfrågor. Jag ser därmed fram emot att få arbeta med den
nya styrelsen för det assyriska folket och fortsätta att utveckla det arbete och den grund som mina företrädare lade för
trettio år sedan.
Avslutningsvis vill jag rikta uppmärksamhet till min föregångare i förbundet nämligen malfono Simon Barmano och
tacka honom för sitt oerhörda genuina engagemang för det assyriska folket. Trots att han vid ett antal tillfällen stött på
motgångar och uppförsbackar har han, med en stark tro på den assyriska rörelsen, lett riksförbundet det fem senaste
åren. Ett stort tack till Simon Barmano och till alla de personer som bistått ARS med stöd under alla de trettio åren.
Tawdi sagi!
Rachel Hadodo, Förbundsordförande

www.hujada.com 2007-04-17

Rachel tror på en ljus framtid
Rachel Hadodo blev ny ordförande för Assyriska
Riksförbundet i Sverige, ARS, 25 mars 2007. I en
första intervju berättar hon att arbetet är intensivt
och att det finns jättemycket att göra. Ändå är hon
positiv och spår en ljusare framtid för assyrierna i
Sverige. "Jag har kommit in i arbetet på ett intensivt
sätt och känner att jag har ett bra stöd, vilket jag
skall förvalta så gott jag kan" säger Rachel.

[Foto: esamedia.se]
Rachel är född och uppvuxen i Hovsjö i Södertälje. Hon gick på det
samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och studerade sedan pedagogik i både Umeå och Lund. Hon tog
examen som socionom 2002 och återvände sedan tillbaka till Södertälje för att börja arbeta. År 2005 tog hon
tjänstledigt för att läsa på universitetet i Göteborg där hon tog sin internationella magisterexamen. Rachel är den
första ordförande som är född i Sverige.

Hur vill du utveckla Assyriska Riksförbundet? För mig har det alltid handlat om att arbeta
tillsammans. Vi i styrelsen har därför ett gemensamt ansvar att göra något bra med den tiden som har givits oss.
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Samtidigt måste vi förstå att inget förändras över en natt. Dock tror jag mer på en långsiktigt utformad strategi, än
bara en vision, för att förverkliga våra mål. Vårt arbete kommer att handla om att förbättra och effektivisera
förbundets rutiner. Det handlar om att ha förtroende för varandra och exempelvis delegera arbetsuppgifter åt andra.
Jag tror på effektivisering av förbundet, och för att det ska bli reellt behöver vi engagera så många som möjligt i
förbundets arbete.

Vilka frågor känner du mest för? Som socionom intresserar jag mig mest av sociala frågor. Något som

jag exempelvis brinner för är den assyriska familjen, hur vi lever i Sverige och vad vi kan göra för att på bästa sätt
bevara vår egen kultur i vårt nya hemland. Jag vill också arbeta mycket för den assyriska ungdomen. Hur påverkar
exempelvis benämningsfrågan våra ungdomar? Den kanske viktigaste frågan är dock föräldrarollen i den assyriska
familjen. Här spelar situationen för den assyriska kvinnan en stor roll för mig. Dessa frågor kommer vi att väva in i vår
verksamhet tillsammans med våra föreningar.

Berätta om er planeringshelg som ni hade nyligen i Norrköping Vi hade väldigt goda
diskussioner och alla var eniga om att det är föreningarna och deras verksamhet vi borde prioritera. Vi vill både stärka
föreningarna och nå ut till dem på bästa sätt. Därför kommer vi att lägga stor kraft på att utveckla kommunikationen
mellan oss och våra föreningar. Vi planerar exempelvis att besöka samtliga föreningar under dessa två år. Vi kommer
till exempel att satsa på ett centralt, webbaserat medlemsregister, som kommer att förenkla administrationen och
kommunikationen för hela vår verksamhet. Vi kommer också att baka in ett intranät där samtliga våra
medlemsföreningar kan dela filer och kommunicera ut sina aktiviteter.

På vilket sätt kommer Assyriska Riksförbundet att arbeta med övriga assyriska förbund
och organisationer, både i Sverige och utomlands? Idag har vi ett väldigt bra samarbete med våra

systerförbund Assyriska Ungdomsförbundet och Assyriska Kvinnoförbundet här i Sverige. Vi upprätthåller också ett
mycket gott förhållande till våra systerorganisationer i Europa. Exempelvis var representanter från det Assyriska
Riksförbundet i Tyskland närvarande på vårt årsmöte. Det är viktigt att sådant samarbete fortsätter så vi kan
samordna vårt arbete när det gäller exempelvis folkmordsfrågan. Samtidigt är det också viktigt att vi fortsätter vårt
samarbete med andra organisationer och myndigheter i Sverige.

Hur ser den närmaste framtiden ut för riksförbundet? Jag kan bara tala för mig själv, men jag är
fullständigt övertygad om vi kommer att föra vårt förbund in i framtiden på bästa möjliga sätt. Men då gäller det att vi
alla, med samlade krafter, arbetar tillsammans.

www.hujada.com, 2007-05-04

Årskrönika:

Vi kan, när detgäller!
Rachel Hadodo, ARS Förbundsordförande

Nu har vi redan tagit klivet in i det nya året, ett nytt år av förhoppningar
och framsteg för alla människor, inkluderat det assyriska folket. Men
innan vi börjar blicka framåt och visualisera oss det nya året är det i sin
tur att göra en kort tillbakablick och tacka för det som varit.

[Foto: esamedia.se]

Under året som gått har händelserna och verksamheterna som avlöst varandra varit varierande. År 2007
kan sammanfattas som de mänskliga rättigheternas år. Mänskliga rättigheter är en ständig aktuell fråga
men den fick en större innebörd i samband med att Assyriska Riksförbundet i Sverige – ARS - deltog,
tillsammans med Nawlo-gruppen i Mänskliga Rättigheter mässan i Älvsjö, där de assyriska flyktingarnas
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situation uppmärksammades. Men långt innan mässan, tidigt under året, anordnade ARS en konferens i
riksdagen om folkmordet Seyfo samtidigt som mänskliga rättigheter för minoriteter i Turkiet belystes.
Seyfo-frågan har under hela 2007 varit ständig aktuell och diskussionerna har gått livliga till dels på lokal
plan främst i Södertälje men även i riksdagen. Det är en fråga som ARS kommer att föra vidare även under
detta år och som Ove Bring, professor i folkrätt, har sagt; ‖Nu är det dags att politikerna tar sitt ansvar och
lyfter upp folkmordet.‖
När en assyrisk munk Daniel Savci kidnappades i Turabdin uppstod en kraft och en styrka hos folket som
inte gjort sig påmind på länge. De nationella och internationell massreaktionerna gentemot Turkiet och
fördömandet av kidnappningen var enorma och visade att vi är ett folk att räkna med. Reaktionerna
påverkade utgången och munken blev frisläppt tre dagar senare.
Det assyriska folkets situation i Irak har om möjligt än mer blivit osäker och oviss. Vårt folks existens i
landet är i stor fara. Den mördade prästen och hans diakoner är enbart ett fåtal som fått ge sina liv i
fädernas land. Därmed har diskussionerna och kraven på ett självständigt Ninve än mer ökat genom att
lyftas upp på internationella arenor.
Utvecklingen bevakas och uppmärksammas flitigt av ARS och vår förhoppning i det första skedet är att
lugnet skall lägga sig för folkets trygghet och framtid. Vår förhoppning är det nya året.
Verksamheterna bleknar dock bort vid minnet av det oförklarliga och brutala sätt som Dr. Fuat Deniz
rycktes bort från sin familj, sina anhöriga och sitt folk. Han var tidigare styrelseledamot i Assyriska
ungdomsförbundet och har vid flera tillfällen skrivit för i Hujådå. Som aktiv i den assyriska rörelsen
beskrev han hur det var att leva i två kulturer och uppmärksammade folkets situation genom sina texter
och delaktighet i olika konferenser. Vidare var Fuat väl omtyckt och beundrad som forskare såväl som
samhällsdebattör i den akademiska världen. Det är inte enbart assyrierna som sörjer honom utan ett helt
samhälle. Han var universell, anpassade sig och befann sig i olika sammanhang men han glömde aldrig sitt
ursprung, det var alltid närvarande.
Hans röst har tystats ner och hans ljus har slocknat men hans budskap ska föras vidare genom andras
röster. Den väg han har lyst upp med sin kunskap kommer att för evigt vara upplyst för andra att följa.
Dessvärre har hans forskning och verk stundtals kommit i skymundan med anledning av spekulationerna
kring dådet. Det är väldigt viktigt att polisen tillsätter alla resurser för att få den skyldige gripen så att oron
hos alla kan lägga sig.
Sorgen var och är stor hos många av oss och det visades tydligt genom, bland annat, manifestationerna som
hölls för att hedra Fuat Deniz och protestera mot våldet. Det enorma stöd och engagemang som omgav
manifestationerna, som hölls i åtta städer samtidigt, visade på den enorma vilja och kraft som vårt folk har.
Utan er där ute hade de inte kunnat genomföras.
Manifestationerna sammanfattade året en aning. Det stod tydligt att genom vilja, tro och aktiv handling
kan vi åstadkomma stora ting, vilket vi har visat. Det är svårt att gå vidare och blicka framåt efter det som
har hänt och våra tankar går till hans familj och anhöriga men Fuat kommer att vara med oss genom sina
verk och med den vetskapen välkomnar vi det nya året.
Det är med nya krafttag och en stark framtidstro som vi tar steget in i det nya året för det som föregående
år påvisade är att vårt folk kan enas och engageras när det gäller. Fokus för ARS kommer att vara på några
få men stora verksamheter som till exempel att få klart och introducera ett centralt medlemsregister för
föreningarna, ett nytt webbverktyg för hemsidan, en webbshop och sist, men inte minst, tillgängliggöra
ARS trettioåriga arkiv på nätet. Allt detta för att öka informationsflödet och förbättra kommunikationen
mellan förbundet och föreningarna. Därmed blickar vi fram mot ett nytt spännande år, fullt av aktiviteter
som förenar och stärker det assyriska folket. Med fokus i blicken, huvudet högt och fanan i topp ses vi
därute i verksamheterna. Tawdi.
2008-01-05, www.hujada.com
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Fem lärorika år som ordförande
Simon Barmano, f.d. ARS ordförande
I denna skrivelse har jag försökt beskriva och ge en bild av den verksamhet som ARS har
bedrivit under min tid som ordförande (2002-2007). Jag har tagit upp några utvalda delar
av verksamheten under denna mandatperiod. Förutom traditionell verksamhet har ARS
ägnat mycket tid åt händelseutvecklingen i våra hemländer.
Under mandatperioden har vi arbetat med målinriktad verksamhet för barn, ungdomar,
kvinnor, män och äldre. ARS verksamhet inramas av grundläggande principer samt
strategiska mål som stävar efter förverkligandet av ett mångkulturellt och flerspråkigt
samhälle i Sverige. Det övergripande målet i vår verksamhet var att stärka assyriernas
självkänsla och identitet i ett demokratiskt samhälle. Andra ämnen som har dominerat vår
verksamhet under de fem åren som nu passerats var Irakkriget, händelserna i Syrien och
assyriernas situation och folkmordet 1914-1915 i Turkiet mm.

Lokalföreningar
Under de fem åren som ordförande i Assyriska riksförbundet har jag tillsammans med mina styrelser lyckats lyfta upp
de viktigaste frågorna som berör det assyriska folket i Sverige, EU och i våra hemländer. Vi har lyckats bedriva många
fina och framåtskridande föreningsaktiviteter. Aktiviteter som har varit högt prioriterade hos ARS är språk,
integration, jämställdhetsfrågor och hemlandsfrågor.
ARS satsar tillsammans med sina lokalföreningar mer på studiecirklar, fortbildningar i föreningslivet och på att
rekrytera nyanlända medlemmar för att ge dem en rätt bild av det svenska samhället samt integrera dem i samhället.
Under verksamhetsåren har ARS anordnat en rad konferenser och seminarier inom ramen för varje projekt vi
tilldelats stöd för. ARS har informerat sina medlemmar om vikten av föreningslivet och barn- och
ungdomsverksamheten och uppmanat dem att ta en aktiv roll i det svenska samhället. ARS har som mål att fostra sina
medlemmar i en demokratisk anda och hjälpa dem att bevara sin kultur, tradition och göra dem medvetna om sin
identitet och fostra dem till självständiga individer i samhället.
På de senaste åren har många assyrier från mellanöstern kommit till Sverige. Under vårt besök hos föreningarna har
vi lagt stor tyngdpunkt på integrationsfrågor samt hjälpt de nyanlända assyrierna att hitta sin rätt i Sverige.
Integration är en viktig process i samhället varför ARS väckt opinion och gett förslag till hur våra medlemmar kan
integreras i samhället med bibehållen kultur och identitet. Andra viktiga frågor som diskuterades vid möten med
föreningarna var organisationsutveckling, demokrati samt kvinno- och ungdomsfrågor. Målgruppen i vår verksamhet
har bestått av bägge könen i olika ålderskategorier. I våra verksamheter har alla lika rättigheter och skyldigheter
oavsett etnisk och kulturell tillhörighet. ARS syfte med integration är att öka våra medlemmars möjligheter till egen
försörjning och samtidigt synliggöra de och motverka segregering, etnisk diskriminering, rasism och
främlingsfientlighet i samhället.

Projekt
Andra aktiviteter som förbundet har bedrivit var i projektform, så som ‖Förstudie om frivillig återvandring till
Turkiet‖ och EU-projektet ‖Vad är EU-organisation konstitution‖ mm. I samband med projektverksamheten har ARS
fått möjligheter att initiera kontakter med assyriska och andra ideella organisationer och myndigheter i våra
hemländer. Sådant utbyte av erfarenheter är till gagn för demokratin och för ett närmande mellan grupperna. Det
krävs därför ett socialt och kulturellt närmande mellan de olika folkgrupperna för att ett demokratiskt Turkiet, Syrien
och Irak skall vara möjligt.

Dialogmöten

Det internationella arbetet är ett sätt för ARS att erbjuda medlemmarna en chans att stärka kontakten med
hemländerna och med assyrier runtom i Europa och i den övrig världen. Assyriernas hotade situation i mellanöstern
gör att ARS lägger stort engagemang för frågor som berör assyriernas existens. ARS har kontinuerligt jobbat för att
skapa opinion för att få omvärlden att uppmärksamma assyriernas situation. Under de fem senaste åren har ARS
besökt, träffat och diskuterat med regeringsrepresentanter, ambassadörer, ministrar, politiker och myndigheter, både
svenska och utländska. Syftet med besöken var att informera turkiska, irakiska och syriska regeringar om assyrierna
och få dem att erkänna oss som ursprungsbefolkning i dessa länder. Vi har även knutit kontakter och öppnat dörren
till dialog med företrädare för dessa länder.
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ARS möte med MGK (turkiska säkerhetsrådet) i Ankara år 2002 var det första dialogmötet med de turkiska
myndigheterna på en högre instans, vilken man tidigare inte ens hade kunnat komma i närheten av. Sedan dess har
ARS haft många möten och träffar med turkiska regeringsrepresentanter på såväl lokal som central nivå. Exempel på
sådana personer är utrikesminister Abdullah Gul (nu president), statsminister Erdogans rådgivare; Efkan Ala,
ordförande för kommissionen för mänskliga rättigheter i Turkiet Mehmet Elkatmis, Ankara EU kommissionens
ordförande, Caren Fogg och EU-kommissionären Sema Kilicer samt ledare för det civila samhället m.fl. Med många
möten och diskussioner kan vi från ARS styrelse med gott samvete säga att vi har lyckats med att tillryggalägga
ytterligare fem händelserika verksamhetsår.
Vid varje träff med turkiska myndigheter har vi tagit upp och öppet diskuterat assyriernas språkliga, mänskliga,
kulturella och politiska rättigheter och lämnat skriftliga dokument på våra krav. Ett krav bland många andra är
erkännandet av folkmordet på assyrierna. De flesta problemen löser man genom att ha en dialog med motparten. Jag
tror inte att vi kan lösa våra problem med Turkiet om vi inte har en riktig dialog. Jag tycker att vår dialog och
kontakter med turkiska och andra myndigheter har gett effekt och resultat, inte minst i fallet om kyrkan i byn Bote i
Turabdin och Fader Yusuf Akbulut i Diyarbakir. Denna kyrka som för något år sedan hade omvandlats till moské har
nu på nytt återöppnats för kyrkoverksamheter. Efter varje besök vi har gjort i Turkiet har det kommit till vår
kännedom att de myndigheter vi träffat har sökt våra ledande personer i Turabdin och frågat dessa om vilka problem
de haft i området. Vid några tillfällen har myndigheterna i Ankara skickat delegationer och undersökt assyriernas
situation på plats. Även svenska konsulatet och ambassaden i Turkiet har vid några tillfällen följt med oss på rundresa
till våra hemtrakter och besökt assyriska byar, kloster och andra historiska platser samt varit ögonvittnen till tragiska
händelser som assyrier utsatts för i Turabdin.
Vi har redan tagit initiativ för att bygga upp en plattform för dialog och samarbete med våra hemländers regeringar
och organisationer. Hoppas att kommande ARS styrelser i sin tur intensifierar det påbörjade dialogarbetet för att
skapa ännu starkare internationell opinion för det assyriska folket.

Assyriernas verklighet
Den enda fråga som jag inte är nöjd med är samarbetet mellan våra politiska partier. Anledningen till att våra
politiska partier inte kan komma överens om en gemensam ledning är att var och en av dessa sätter sitt eget partis
intresse och vinning före folkets. Istället för att komma överens om det som är livsviktigt för det assyriska folket
anklagar de varandra för oväsentliga saker. Vid flera tillfällen bjöd ARS in assyriska partier till debatt om assyriernas
situation i Irak. Huvudämnet för debatten var frågan om ett assyriskt självstyre i Irak, assyriernas nuvarande situation
och folkmordsfrågan. Målet var att åstadkomma samarbete mellan assyriska organisationer samt dela med sig av
erfarenheter i syfte att stödja bildandet av en assyrisk ledning i världen.
Alla partier var överens om att assyrierna har rätt till och bör arbeta för att få till stånd ett område under någon sort av
assyriskt styre i norra Irak. Det som jag märkt är att assyriska politiska partier har lätt att samarbeta med arabiska
eller kurdiska partier men har det väldigt svårt att samarbeta med assyriska partier. Varför? Jo, därför att bristen på
politisk mognad hos de assyriska politiska partierna är uppenbar. Medan irakiska politiker och USA förhandlar om
hur makten ska fördelas mellan sunnimuslimer, shiiter och kurder, sitter våra assyriska politiker med armarna i kors
som om ingenting händer. När en ny grundlag blir klar, har man redan hunnit bilda nya små självständiga stater för
de tre ovannämnda grupperna. Utan tvekan kommer assyrierna att kuvas och bli sekundära medborgare i sitt eget
land. Tyvärr, detta blir följden av våra splittrade partiers idiopati. Det känns sorgligt att säga, men detta är vår
verklighet.
Regimerna i våra hemländer, inklusive det kurdiska självstyret i norra Irak, har genom förföljelser, mord och
trakasserier drivit den assyriska befolkningen på flykt. Vår största farhåga är att assyrierna glöms bort när kriget är
över och nya konstellationer skapats. Erfarenheterna från Gulfkriget har visat att när de kristna krigsmakterna drar
sig bort riktar sig muslimsk revanschism mot assyrierna. Den oron är speciellt befogad när den kurdiska ledningen
klart deklarerat att man vill kontrollera hela området i norra Irak. Assyriernas säkerhet i området kan tryggas endast
genom ett eget regionalt självbestämmande över Mosulregionen där assyrierna är i majoritet.
I juli 2005 i år åkte en delegation från Assyriska riksförbundet till Irak dels för att undersöka de politiska
förhållandena som assyrierna där lever under, och dels för att medverka i ett språkseminarium. Vid träff med de
assyriska politiska partierna betonade ARS vikten av vår existens och uttryckte sin oro över det svåra politiska läget
som assyrierna befinner sig i idag. ARS budskap till de assyriska partierna var att det är ytterst viktigt att vi i det
kritiska läget samlar våra krafter och kämpar för de assyriska nationella rättigheterna.
Ansvaret och pressen på våra assyriska organisationer är stort, likaså förväntningarna från vårt folk. Om vi inte kan
enas i det här läget så blir vi de stora förlorarna. Ovan skildrade utveckling är inte opåverkbar, tvärtom, vi gemensamt
kan öka våra ansträngningar och påverka det.
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Språk
Det assyriska språket och den assyriska kulturen är bland de äldsta i världen och språket är samtidigt ett av de fåtal
skriftsystem som överhuvudtaget existerar. Språkets och kulturens överlevnad är vårt gemensamma ansvar för
kommande assyriska generationer här i Sverige. Assyriska Riksförbundet har under den gångna verksamhetsperioden
lyckats återbilda ett assyriskt lärarförbund som arbetar aktivt med språkfrågan. ARS har tillsammans med
lärarförbundet haft ett antal konferenser och sammankomster med föreningar och personer som är intresserade av
språkfrågan. Identiteten bygger på modersmålet som är nyckeln till både det kulturella arvet och integrationen och det
är viktigt att staten tillerkänner varje individs modersmål samma status som majoritetsbefolkningens. ARS strävar
tillsammans med lärarförbundet efter ett utbildningssystem som främjar eleverna till två tvåspråkiga individer med
dubbel kulturell identitet.

Seminarier
Under mandatperioden har förbundsstyrelsen tillsammans med, Levande historia och med flera andra organisationer
anordnat ett seminarium om det assyriska folkmordet. ARS har under januari 2007 tillsammans med svenska
stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet, SSKT, anordnat ett kunskapsseminarium i riksdagen om
assyriernas situation i Turkiet. Media var också närvarande och uppmärksammade detta arrangemang som även
sändes i SVT24 och radioprogrammet Qolo. Vi har även anordnat många olika debatter, seminarier, manifestationer,
deltagit i demonstrationer, skickat pressmeddelanden till regeringar, politiker och myndigheter samt uttalat oss i
media om det assyriska folkets hotade situation. Assyriska riksförbundet har tillsammans med andra assyriska
organisationer bedrivit en insamlingskampanj och samlat in pengar för krigsdrabbade assyrier från Irak.

Ett historiskt symposium

Den armeniska konferensen som skulle arrangeras av Bogazici Universitetet 25–27 maj 2005 blev stoppad samma dag
som den skulle börja. Med rädslan i hågen att även den assyriska konferensen skulle stoppas, åkte en delegation av
konferensdeltagare för att träffa Nese Erdilek från Bilgi Universitetet, generalkonsuln Ingmar Karlsson och Annika
Svahnström från svenska konsulatet i Istanbul för att se om det fanns några ändringar i planerna. Vi fick höra att
Mehmet Elkatmis, ordförande för kommissionen för mänskliga rättigheter i Turkiet, som skulle representera
regeringen under symposiet, hade fått förhinder. Varken han eller någon annan representant från regeringen skulle
närvara vid konferensen. Då förklarade vi vår bestämda ståndpunkt, nämligen att om inte representanter från den
turkiska regeringen närvarar vid symposiet vore det meningslöst att hålla det i Turkiet. Med detta ville vi visa att
Turkiet måste lyssna på oss, och höra vår version om orsaken till den massiva utvandringen av assyrier från Turkiet.
Symposiet som arrangerades av Bilgi-universitetets Centrum för migrationsforskning, med ekonomiskt stöd av det
svenska generalkonsulatet i Istanbul, ägde rum den 26-27 maj 2005 under namnet EU - Turkiet och assyrisk
migration. Under spänning om vad som kunde hända inleddes konferensen av svenska generalkonsuln Ingmar
Karlsson. I sitt anförande nämnde han att assyrierna är ett duktigt folk och har lätt att anpassa sig till det land de
emigrerar till. De kan spela en viktig roll och utgöra en bro mellan Turkiet och EU. Nihat Eri (AKP), ledamot i turkiska
parlamentet, hävdade i sitt anförande att assyrierna utvandrat och lämnat Turkiet pga. ekonomiska skäl. De assyriska
talarna klargjorde att Nihat Eris påståenden är grundlösa, och att assyriernas utvandring från Turkiet hade politiska
orsaker. Andra ämnen som behandlades under konferensen var assyriernas politiska, religiösa, språkliga, kulturella
och etniska identitet samt nuvarande problem som assyrierna möter i byarna.
Syftet med konferensen var att återge en bild av vilka orsakerna till den massiva utvandringen av assyrierna i början
på 1900-talet var, och vad som hände assyrierna under åren 1914–1915 i Turkiet. Assyrierna i Istanbul hade, av rädsla
för sin säkerhet, varnat oss för att ta upp folkmordsfrågan. Men folkmordet var ett självklart ämne för oss att ta upp i
diskussionerna, vilket vi också gjorde. Samtliga assyriska talare nämnde folkmordet som också blev det hetaste
diskussionsämnet under konferensen. Detta var ett historiskt symposium och ingen av oss lät sig skrämmas till att
inte säga sanningen.
Efter konferensen åkte hela delegationen till Turabdin och besökte områdets historiska platser. I byn ‘Iwardo kom en
gammal kurdisk kvinna fram till delegationen och skrek: ‖Vi borde ha utrotat er assyrier under ‗ferman‘, så hade vi
sluppit se er här idag.‖ I flera byar såg vi hur kurderna har tagit över våra hem och egendomar. De bygger sig också
nya hus på våra marker som om de vore våra rättsliga arvtagare. Allt detta sker, av en eller annan anledning, med de
lokala turkiska myndigheternas goda insyn.

30 åren i Sverige
All politisk aktivitet och föreningsverksamhet var förbjuden för oss assyrier i Turkiet varför vi saknade sådana
erfarenheter när vi bildade föreningar och ARS i mitten av 70- talet. Under de korta 30 åren i Sverige har vi ändå
kunnat göra stora framsteg i det politiska livet. För alla dessa framgångar tackar vi Sverige. Detta är beviset på att det
assyriska folket är duktigt och kan komma långt både i det politiska och i det kulturella, bara vi får möjligheten till det.
Idag har vi många assyrier som vuxit upp i våra föreningar som är politiskt aktiva och en del har höga poster i
samhället medan andra är ledarskribenter i stora svenska dagstidningar. Nu börjar vi skörda frukterna av våra
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föreningsaktiviteter. Med stolthet kan vi nu lämna ansvaret för organisationer och föreningsliv till kommande
generation som har vuxit upp här i Sverige.

Stolt över
Att leda en organisation som ARS ger många oersättliga erfarenheter som man inte kan skaffa sig på andra sätt och
dessa får heller inte gå förlorade. Därmed inte sagt att vi har uppnått alla ARS uppsatta mål. För att kunna uppnå de
mål som ARS har bör vi ha en stark ekonomi, tid och kompetenta personer i verksamheten. Bakom ARS verksamhets
framgångar ligger flera faktorer, bl.a. målmedvetenhet och ideellt arbete hos de lojala styrelseledamöterna och andra
som stått oss nära. Jag är stolt över den verksamhet ARS har bedrivit under de fem senaste åren, men vi vet att det
finns mycket kvar att göra.
Jag erkänner att de här åren inom ARS verksamhet har varit tuffa, men lärorika. Den lärorika delen med förbundet är
att man blir engagerad och kämpar ännu mer för att få föreningarna att hitta sin rätt i samhället och för att föra den
assyriska frågan till rampljuset. Den tuffaste delen är att få tiden och ekonomin att räcka till.
Ordförandeposten i ARS är väldigt tung och krävande. Dessa fem år som ordförande har varit mycket givande,
berikande och lärorika för mig. Jag har fått oersättliga erfarenheter som jag annars inte hade kunnat inhämta någon
annanstans. Med gott samvete kan jag påstå nu att vi har lyckats åstadkomma många fina aktiviteter både på riks- och
på lokalnivå för det assyriska folket. Jag tackar alla eldsjälar som bidragit till det ovärderliga och betydelsefulla arbetet
för att främja ARS verksamhet. TAWDI.
Simon Barmano
Assyriska riksförbundets ordförande under perioden 2002 – 2007

Januari 2008
(Artikeln har på begäran från AKC, särskild skrivits till verksamhetsrapporten)

Assyriska Kvinnoförbundet
i Sverige
Kvinnoförbundet har valt ny styrelse
I dessa tider avlöser årsmötena varandra. Assyriska Ungdomsförbundet valde ny styrelse i slutet av februari
och Assyriska riksförbundet har sitt årsmöte nu till helgen. Däremellan har Assyriska Kvinnoförbundet haft
sitt årsmöte och valt en ny ordförande i Afamia Maraha. Assyriska Kvinnoförbundet, AKF, hade sitt
årsmöte 10 mars 2007 i Linköping. Representanter från våra samtliga medlemsföreningar var närvarande
och mötet fortlöpte bra under god stämning. Nedstående personer valdes till styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Revisorer

Afamia Maraha
Meryem Demirel
Samira Touma
Behiya Poli
Sema Arslan
Samira Gergeo, Ninwa Isik
Raja Zeitoun, Janet
Barhanna & Kima Iskander

Fr.v. Samira Gergeo, Samira Touma, Afamia
Maraha, Ninwa Isik, Sema Arslan, Raja
Zitoun, Janet Barhanna, Behiya Poli.
Foto: AKF

Aznif Demir, Rahel Poli

redaktionen@hujada.com, 2007-03-22
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En syster bland bröder
Det är en sen lördagseftermiddag och jag sitter
i Assyriska föreningens lokaler i Stockholm
med Assyriska Kvinnoförbundets, AKF, nya
ordförande Afamia Nahrin Maraha. Vi har
precis avslutat en paneldebatt kring frågan;
”Hur lyfter vi den assyriska frågan på den
svenska och internationella agendan?”. Många
assyriska organisationer var representerade
och debatterade, däribland Afamia Maraha
som representant för AKF. Trettioett år
gammal och anställd på Länsstyrelsen i
Södermanlands
län
som
ansvarig
för
jämställdhetsintegrering kan man tycka att
hon är som huggen och skuren för en post som
AKF:s ordförande.

Afamia Maraha tycker att det är allas ansvar att inte
skapa könsroller där kvinnan är underställd mannen.

Under paneldebatten lägger jag märke till hur hon tar plats och står på sig för sin sak. Hon reflekterar många gånger
kring jämställdheten i samhället och många gånger utgår hon från sig själv. Som kvinna med invandrarbakgrund står
Afamia och kämpar med ena foten i integrationsträsket och den andra i jämställdhetskampen. När jag frågar Afamia
hur detta påverkat hennes liv rycker hon på axlarna och förklarar att det helt enkelt är så att man ständigt blir påmind
om att man måste arbeta med dessa frågor, det vill säga strukturer som diskriminerar och förtrycker. Man ska enligt
henne inte sitta och vara tyst utan delaktig och involverad.
- I det arbetet får vi inte heller glömma bort att involvera männen runt omkring oss, säger hon allvarligt.
Afamia tycker att rättigheter inte ge, utan de måste tas. Ett litet exempel på detta, kanske för många betydelselöst, är
hur Afamia varje gång någon av de andra debattörerna hänvisade till de andra deltagarna som våra bröder insköt ett
bestämt; ‖Bröder och systrar, det finns även kvinnor representerade här‖.
Åtta år gammal kom Afamia till Sverige från Beirut, Libanon, och hamnade liksom många andra assyrier i Södertälje.
Den första tiden gick åt till att lära sig språket, normerna och samhällskoderna. En process att försöka smälta in. Med
två identiteter blev hon många gånger ifrågasatt av sina svenska klasskamrater för att hon sade och gjorde saker på ett
annat sätt. Efter högstadiet valde Afamia den samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet. Visserligen drömde hon om
ett yrke som regissör, men samhällsfrågor som varför människor beter sig på ett visst sätt och gör vissa saker lockade
mer. Det var även dessa frågor som framöver skulle leda henne in på den utbildning hon gått. En utbildning bestående
av kurser i etnologi och historia som gör att Afamia idag själv väljer att kalla sig för etnolog.
- Jag fick en möjlighet att fundera mycket och reflektera över människan, kulturen och samhället, berättar hon.
Vidare beskriver Afamia hur hon många gånger kunde känna igen sig i det hon läste och att hon utifrån dessa
reflektioner sedermera utvecklade sina tankar. Så hur kommer det då sig att en etnolog blir ordförande för det
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige?
- Jag har det i blodet, svarar Afamia leende.
Med föräldrar som själva varit aktiva i den assyriska rörelsen, var det nästan en självklarhet att även hon tidigt skulle
bli delaktig i föreningslivet. Hon har även varit aktiv inom Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, där hon bland
annat varit anställd och ansvarig för projektet ‖Kompassen‖. Det dröjde dock ett par år innan Afamia skulle bli aktiv
inom AKF, men med sitt stora intresse för jämställdhet och integration föll det sig ganska naturligt att även ta det
klivet. Något hon idag inte ångrar.
- Det är väldigt roligt att jobba med kvinnorna, som har gett mig ett stort utrymme att handla, agera och påverka. Det
finns en vilja hos dem att förändra som ger mig framtidstro, säger hon.
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Med en liten frustration konstaterar hon att kvinnor måste få större plats, utrymme och framförallt makt. Enligt
Afamia har vi assyrier inte kommit så långt med frågan om jämställdhet. Med detta menar hon inte att det svenska
samhället är jämställt, utan att det finns en större kunskap där som saknas bland vårt folk. Att vi helt enkelt har
mycket kvar att jobba med när det gäller vår mentalitet. Den här förändringen tror Afamia att vi kan uppnå genom
ökad kunskap. Hon tycker att det bör finnas metoder som underlättar föreningarnas arbete att införa jämställdhet.
Och det är här Afamia själv tror att hon kan tillföra mycket till AKF. Då hon själv jobbat som organisationsutvecklare
på Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, har hon en stor kunskap om hur man utvecklar en
organisation. Med sin kunskap om hur den yngre generationen lever ser hon mycket positivt på utvecklingen bland
assyriska kvinnor. Men är det då inte lite dubbelmoral med ett eget kvinnoförbund, borde inte jämställdhet redan vara
en självklarhet?
Tyvärr påpekar Afamia att vi, tyvärr måste vara realistiska. Idag representerar kvinnor endast ca 14% av styrelserna i
våra assyriska föreningar och förbund. Detta trots att kvinnorna är mycket aktiva i lokalföreningar och trots att det är
tjejer som går ut högskolan i mycket högre utsträckning än killar. Kvinnor saknar varken engagemang eller
kompetens, men saknas ändå på viktiga styrelseposter. Vi behöver därför fortfarande arbeta med att synliggöra
bristerna och stärka kvinnorna.
- Än är vi inte där, då ett kvinnoförbund inte behövs, menar hon.
Slutligen undrar jag om Afamia har några konkreta tips som man kan tillämpa i vardagen. För de som har barn, anser
Afamia att det är viktigt att man är medveten hur man förhåller sig till sina söner och döttrar.
- Alla är vi med om att skapa könsroller, därför är det viktigt att vi försöker bryta dessa mönster där kvinnor är
underordnade männen. Vi bör alltid reagera om man själv eller någon annan upplever diskriminering, förtryck eller
om man inte får samma utrymme som män. Alla kan vi göra något åt det, vart eller vilka vi än är, avslutar hon.

www.hujada.com, 2007-05-10

Assyriska kvinnoförbundets
sommarläger utanför
Uddevalla.
Vi var 27 kvinnor, alla med olika erfarenheter som
individer,
men
med
ännu
flera
gemensamma
erfarenheter då det gäller vårt kvinnliga arv inom vår
folkgrupp. Målet med dessa kursdagar (9-12 augusti
2007) var att samlas kring några hjärtefrågor som vi
kunde lyfta fram och behandla, både teoretiskt och
praktiskt.
Dagarna var välplanerade med föreläsningar varvat med olika
samarbetsuppdrag. Fredagsmorgonen skickades vi gruppvis på sex personer per grupp- vår scout uppdrag ut i naturen, för att där svara på de många frågorna om vårt kulturarv, men
också för att verkligen anstränga oss för att kunna åstadkomma alla de finurliga verken som vi var anförtrodda av
kursanordnarna.
Vid första anblicken trodde jag att de skämtade, därför att jag inte trodde på att vi i gruppen kunde skapa så många
verk enbart av naturens tillgångar, så som en båt som skulle hålla ihop även på vatten och en pilbåge som kunde
skjuta pilen hela tio meter framåt. Och många fler och svårare var våra uppgifter att lösa. Det som vi alla tyckte var
svårt och lite barnsligt blev det som sammanförde oss i gruppen och gjorde att vi samarbetade helhjärtat och flitigt. De
andra grupperna var lika entusiastiska.
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Vid elva tiden var det Eva Fägerlind från Reumatiker Förbundet och Oya Tahan Yilmaz från reumatiker föreningen i
Södertälje som föreläste för oss om olika reumatiska sjukdomar. Det var intressant och många ställde olika frågor om
främst ledverk och om de svårigheter som dessa kvinnor möter då läkarna finner det vara svårt att diagnostisera
ledsjukdomen Fibromyalgi.
Efter lunch delades vi i två grupper. Ena gruppen fick lyssna på
Meryem Demirel, hon föreläste om sin resa till Irak, om hennes
möten med de små och fattiga människorna, de föräldralösa
barnen som inhystes i små ytor i kyrkan. M. Demirel berättade
om det lilla men värdefulla insamlings projekt som hon
tillsammans med andra har dragit igång i Sverige för att stödja
de föräldralösa barnen bland vårt folk i Irak. Hon berättade
också om de olika möten som anordnades bland ledarna för vårt
folk under den period hon var i Irak. Den andra gruppen
samlades kring vår kaffekultur. Samira Gergeo, huvudansvarige
för sommarlägret, kokade assyriskt kaffe åt oss och en kvinna
hade utvalts till att "se in i framtiden med hjälp av kaffesumpen".
Detta var en typisk kvinnofälla som vi inte vill släppa ifrån oss:
Alla var vi eniga om att vi nog inte trodde på denna "magi", men
alla i den gruppen blev spådda - utom jag- som vägrade bli
"spådd". Nyfikenheten var stor och mina tafatta försök om att vi
är kristna och det är bättre att tro på Gud än på magi fick inte
mycket gehör bland kvinnorna. Alla utom en av oss var ogift, alla
hade vi vårt på det torra så att säga och behövde inte få vår framtid uppläst för oss i allas närvaro, men ändå ville vi
sätta oss själva och "spågumman" på prov." Spågumman" hade av ledarna upphöjts till skyarna och alla vi veta om det
verkligen var sant att hon kunde spå in i framtiden. Det var jobbigt att höra ingående på "allt hon kunde se i den lilla
kaffesump" som lämnats kvar på botten av kaffekoppen, så jag smög ut från den gemenskapen. På lördag insåg både
ledarna och många andra av kvinnorna att detta kaffemöte var fel och det skrotades ur programmet.
Artikelförfattaren Viktoria Soma under AKF
sommarlägret.

På lördag förmiddag kom socialantropologen Meryem Garis och föreläste för oss om kulturers utveckling. Hon var bra
på att förklara för oss vad som sker då en bit av våra seder och bruk dör ut, då den nya generationen i diasporan tar
efter något nytt från det nya landets kultur. Det som inte återanvänds i vår vardag ersätts med något nytt som tar dess
plats, menade M. Garis. Samtalet kom in på jämställdheten och intresset var stort bland kvinnorna. Det märktes
tydligt att tiden är inne för kvinnorna visa att de vill ha en varaktig förändring i hemmen och ute i det offentliga, inom
vår folkgrupp. Klyftorna är minst sagt stora mellan mannen och kvinnan hushållsarbetet, barnuppfostran och alla
andra seder och bruk som finns inom vår folkgrupp. Man kan kort säga att männen fortfarande känner sig hotade då
kvinnan vill ut ur hemmets sfär och ta del av det offentliga livet i kyrkan eller i föreningslivet. Gud bevara den ass/syr
kvinnan som är frimodig och har stark personlighet och vill både höras och synas på männens revir. Hon lär få det
hett om öronen så länge kvinnorna vill skydda sina män från hennes klor. Problemet är ju idag att den ass/syr.
Kvinnan är yrkesverksam oftast på heltid och hemmaarbetande på heltid, dessutom är många av kvinnorna ensamma
att bära hela ansvaret för barnen och att hålla släktrelationerna vid liv. Detta är helt enkelt omöjligt att klara av. Med
andra ord är kvinnan förloraren i detta spel om jämställdhet. Det finns fortfarande en hel del som är tabubelagt hos
oss, så som sexualiteten före äktenskapet och i synnerhet tjejens sexuella relationer före äktenskapet. Det märktes
tydligt bland den äldre generationen att flickans sexualitet var tabu och ett förbjudet område som var sammanvävd
med synd och skam, medan killarna fick en total sexuell frihet före äktenskapet. Denna syn har de fått med sig från
våra ursprungs länder och den är gammal som gatan, så de har accepterat den och tagit till sig de som en del av sitt
kultur arv, medan flickan sexualitet är nytt och hotar att rasera alla gamla fördomar som ju har fungerat som en del av
deras trygghet hittills. Medan den yngre generationen ansåg att vi måste vara rättvisa mot våra tjejer och ge dem den
sexuella friheten som vi ger våra söner, annars är risken stor att de tar för sig i hemlighet och ingen mår bra av att
smyga med sitt liv. Ett annat förslag som dök upp var att eftersom vi kallar oss för kristna kanske vi borde lära våra
barn att både sexualiteten och kroppen är heliga och att de bör bevara de rent och heligt till dess de ingår äktenskap
och Gud välsignar paret och deras äktenskap. Detta är lättare sagt än gjort, då samhället vi lever i ser ut som det gör,
men det är alltid värt att försöka.
Dessa möten över olika generationer är väldigt viktiga att de sker inom vår folkgrupp, men der är på tiden att liknande
möten anordnas också enbart för männen, till att börja med, för att vid senare tillfällen mötas över köns gränserna. I
annat fall är risken stor att kvinnan får bära hela ansvaret även för jämlikheten bland oss och det är inte meningen.
Det som kan hända då är att kvinnorna utvecklas och anpassar sig till de nya mönstren medan männen fortfarande
går i dimman i en ond cirkel. Jag tror att vare sig vi vill eller inte så kommer vi att förändras och utvecklas, men jag
tror också att vi kan göra medvetna val och utvecklas på de sätt som vi mår gott av.
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Sammanfattningsvis kan jag säga att dessa kursdagar var väldigt givande och berikande för mig personligen,
men också för alla som deltog. Jag har aldrig tidigare varit med om en så samarbetsvillig och kreativ kvinnogrupp. Vi
skrattade och möttes som individer, vi umgicks med varandra över åldersgränserna och vi gick in för våra
arbetsuppgifter med glädje. Mycket av resultaten av vårt möda var naturligtvis tack vare kursledarna. Alla sex
kvinnorna har gjort ett gott och oförglömligt arbete för den ass/syr. kvinnan. De är värda ett stort tack: Semira
Gergeo, Behiya Poli, Semira Touma, Meryem Demirel, Afamia Maraha och Ninve Asmar. Önskar bara att AKF följer
upp dessa kursdagar och jämställdhetsfrågan länge nog för att kunna åstadkomma en synbar förändring inom vår
folkgrupp. Det måste till en lugn miljö och villiga människor för att en god förändring skall ske, det måste även till
olika mötes platser för att sprida vidare denna information, så som våra föreningslokaler och kyrkan. Den stora frågan
under dessa dagar var hur vi kvinnor kan påverka våra barn och fostra dem som likvärdiga individer och lära oss att
inte göra skillnad på flickebarnet och pojkbarnet. Alla är vi medvetna om att problemet börjar redan under dessa
viktiga småbarns åren, men vi upplystes också om vårt eget arv och vår miljö som två stora och oftast omedvetna
bovar i dramat. Här kom vi in på att patriarkatet är ett gammalt problematik som det är på tiden att den raseras och
ersätts med mera mänsklighet, så som ömsesidighet, medkänsla, ansvar och ett rent samvete. Detta tror jag att
männen kan lära sig genom att ha båda fötterna på jorden och inse att Gud gör ingen skillnad på mannen eller
kvinnan då Han ger dem sin nåd. Kvinnan är lika mycket värd och dyrbar i Guds ögon liksom mannen är det och båda
könen är inte mer än människa. Jag tror att förutsättningarna för jämlikhet bland oss är stora, bara vi kvinnor slutar
upp med att avguda våra män och våra söner, bara för att våra mödrar och svärmödrar har gjort det. Och bara
männen lär sig att inse att de är inte ett dugg bättre människor än vad kvinnorna är bara för att de har blivit fostrade
på det förvrängda sättet. Här måste vi alla göra medvetna val jämt och ständigt och påminna oss själva då vi handlar
omedvetet och faller platt ner i gamla fotspår.

Viktoria Soma
PS. (Från AKC deltog 6 personer i lägret: Bahiya Poli (AKF styrelse) övriga deltagare:
Aylin Garis, Sara Shamoun, Viktoria Soma, Pervin och Fehime Poli)

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF)

Årsmöte med många nyheter.
Klockan var strax innan 4 på lördag
morgon. Jag hade knappt hunnit sova i två
timmar innan klockan ringde. Tro mig när
jag skriver att jag hade en extrem stor lust
att bara glömma allt och sova om. Men
tanken på att få träffa alla vänner igen från
assyriska föreningar runt om i Sverige fick
mig att kliva upp ur sängen och bege mig ut i
vinterkylan. Där väntade AUFs bokade buss
som skulle ta oss på en 8 timmar lång färd
till
Sveriges kanske
vackraste
stad,
Göteborg.
De första som hann ockupera bussen var Assyriska Föreningen i Tensta, därefter följde Norsborgföreningarna. Resan tog oss vidare till Södertälje, Norrköping, Linköping, Mjölby och Jönköping innan vi
nådde Göteborg och Assyriska Föreningen i Västra Frölunda. Allt som allt fanns ett hundratal assyrier på
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plats från 20-tal olika föreningar på årsmötet. På plats fanns även Zelge Fans, Assyriskas notoriska
supporterklubb vilkas närvaro uppskattades. Årsmötet inleddes med tal från AUFs avgående ordförande
Ninos Poli som presenterade AUFs verksamhet och sedan tackade för sig till stående ovationer.
Speciellt inbjudna till årsmötet var Assyriska FF, vårt landslag, som representerades av marknadschefen
Robil Haidari. Robil hade många goda nyheter att berätta, bland annat om Club 1974 Light där ungdomar
och studernande erbjuds att bli medlemmar i Club 1974 för endast 500 kr. Ett initativ taget av assyriska
ungdomar som vill vara med och stödja Assyriska FF i kampen tillbaka till Allsvenskan. Samtidigt mindes
vi alla Robils bror, Hobil Haidari, som drastiskt lämnade oss i fjol, med en tyst minut. Våra tankar gick alla
till Hobils familj och nära vänner som med en obotlig sorg jag hoppas ska finna åtminstone en gnutta
tröstan.
Som sig bör delades det ut två priser av Assyriska Ungdomsförbundet. Först ut blev Årets Assyrier som gick
till den outtröttlige kämpen, journalisten och författaren Sabri Atman som har rest land och rike runt för
att väcka det assyriska folket i frågan om folkmordet Seyfo. Enbart en stark assyrisk röst kan påskynda
arbetet för ett erkännande av folkmordet. För sitt arbete har Sabri Atman gång på gång hotats till livet och
lever nu på hemlig ort. Men den kämpen som han är vägrar han ge upp förrän folkmordet Seyfo är
internationellt erkänt, som han själv säger. Självklart gick priset som Årets Assyrier till en sådan förträffligt
god assyrier och en sann förebild för den assyriska ungdomen.
Som Årets Assyriska Förening tilldelades priset för första gången till Assyriska Föreningen i Tensta. Det var
inte många år sedan som föreningen hade stora problem men både interna splittringar och
medlemsbortfall. Men ett ihärdigt arbete av föreningens många eldsjälar, speciellt i de yngre leden, har fått
föreningen att växa så att det knakar. Idag är man kanske inte den största assyriska föreningen vare sig till
medlemsantal eller föreningslokal, men det hindrar inte Assyriska Föreningen i Tensta att vara absolut
mest aktiv med många olika aktiviteter för föreningens ungdomar flera gånger i veckan. I fjol arrangerade
man också en resa hem till Assyrien, till Tur‘Abdin, en resa som enbart kunde genomföras tack vare hårt
arbete av föreningens alla eldsjälar.
I år var det också dags att byta ut styrelsen efter två års hårt arbete. Vi fick möjligheten att avtacka
avgående styrelse som utan förbehåll skall ha all beröm de kan få för de två gånga åren. Men ny friskt blod
behövs i en allt växande organisation som AUF. Till styrelsen valde årsmötet enhälligt Aryo Makko, 27 år
och nyinflyttad till Göteborg, som ordförande. Som vice ordförande valdes Rimrama Duman, 24 år. Till
ledamöter valdes Ninib Staifo, Tibella Barkarmo, Maja Touma, Tomas Maytab samt AUFs genom tiderna
första styrelseledamot från Derik, Peter Butros. Som suppleanter valdes Mano Barmano och Aday Garis.
Gissa om jag känner stolthet att tillsammans med de i övriga styrelsen få representera den assyriska
ungdomen i Sverige. Det kommer vara ett nöje att arbeta för den assyriska ungdomsrörelsen, för var annars
kan man hitta så fina människor, som ni faktiskt är, att arbeta för?
Efter obligatoriskt styrelsefoto och kramkalas väntade ombyten för den kommande festen som drog igång
runt 21.00. På scen stog den respektingivande artisten Nawfal Shemun som sjöng med vacker stämma både
på öst och västassyriska. Det dröjde inte länge innan hela dansgolvet fylldes med assyrier som dansade sig
våta av svett. Sådan härlig stämning som infann sig i Assyriska Kulturhuset i Västra Frölunda är en
upplevelse man sent kommer glömma. Där kommer jag sitta hemma i Ninve, med löständer och allt för
många vita hårstrån på mitt livs sista andetag och minnas, festen i Västra Frölunda.
Höjdpunkten var annars när Assyriskas Robil Haidari gick upp på scen för att meddela att Assyriska hade
vunnit med hela 3-0 mot allsvenska Djurgården i en träningsmatch.
Alltid är det svårt att skiljas från vänner, så även i det här fallet. Den assyriska ungdomen får aldrig nog av
kramkalas har jag lärt mig, för hela natten stod assyrier utanför föreningslokalen i Västra Frölunda och
kramade varandra adjö. Tills nästa gång vi ses, bröder och systrar. Nu väntar en jobbig längtan men
förhoppningsvis ses vi snart igen!

Av Peter Butros – Mediautskottet, www.auf.nu, 2007-02-27
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Slagordet är Stabilitet
ÅRSMÖTET
Efter två år av förändringar,
konsolidering och uppbyggnad
är det dags att njuta för
ungdomarna.
Den
gamla
styrelsen med rekordhållaren
Ninos Poli i spetsen har lämnat
över ett aktivt och vibrerande
förbund med god ekonomi och
formidabelt nätverk. För den
nya styrelsen gäller det nu att
leda förbundet in i en stabil
period
med
rutiner
som
stärker organisationens grund,
som garanterar att AUF i en
lång tid framöver kommer att fortsätta vara en viktig institution: en skola för livet.
Min föregångare Ninos är bara ett exempel bland många assyrier som uppfostrats i våra assyriska
föreningar och förbund som AUF. Att det finns ett speciellt band mellan människor med denna bakgrund
märktes klart och tydligt på AUF:s årsmöte i Göteborg den 24 februari 2007. De två bussarna med
ungdomar, såväl aktiva som ombud och åhörare, från hela landet kom fram till Assyriska kulturhuset på
klockslaget och skapade en fin inramning för årsmötet. Det var längesen ett årsmöte drog ett så stort
intresse.
Punktligt klockan 13 drog mötet, med flera gamla ordförande på plats, igång. Ett stort antal före detta
AUF:are både på mötet och festen, den tysta minuten till minnet av Hobil Haidari och talet av Årets
assyrier, Sabri Atman, skapade en speciell känsla av gemensamma värderingar och målsättningar. Det var
även skoj att få uppleva hur ungdomarna från Assyriska Föreningen i Stockholm gladde sig åt utmärkelsen
Årets förening. Flera som tidigare har varit aktiva inom förbundet talade och berättade om hur AUF:s
verksamhet hade påverkat deras liv på ett positivt sätt. För de flesta har det inneburit personlig utveckling
och minnen för livet.
Klart, var och en som växer upp i en förening eller i AUF behöver inte bli någon sorts aktivist eller lägga ner
hela sin fritid på frågor som rör det assyriska folket, men förvisso är det viktigt för oss som folk utan stat att
vara medvetna om kollektivet och att stödja varandra.
Vi i ungdomsförbund som AUF och våra systerorganisationer AJF, AJM eller NGAUK har ett viktigt ansvar.
Vi är policyskapande och våra ställningstaganden påverkar assyriska ungdomar, de visar vägen för
assyriernas utveckling här i Europa. Det är vårt ansvar att uppfostra ansvarsmedvetna människor med rätt
värderingar och en stark identitet, att förmedla kunskap och rätt attityd.
För mig personligen är det även viktigt att fortsätta jobba med att erbjuda våra medlemmar här i Sverige ett
bredare perspektiv, genom internationella kontakter, aktiviteter och profiler på besök såsom Sargon
Donabed eller David Yonan. Ekonomin kommer även i fortsättningen vara ett centralt ämne, målsättningen
är skyhög. Inte minst festen med 550 besökare och stjärnan Nawfal på plats gjorde årsmötet i Göteborg till
en stor succé som passar AUF:s aktuella situation. En ny dynamisk styrelse har valts fram, de nya utskotten
ska spikas inom kort och att ni läser denna text på vår nya sida Asharidu 2.0 är bara en liten del av allt det
nya och grymma som väntar oss på vår gemensamma resa…kom, var med och upplev!
Av Aryo Makko - Ordförande, Assyriska Ungdomsförbundet
www.auf.nu, 2007-02-27
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Reflektioner från 13 års verksamheter
En före detta ordförandes bekännelser
Det har väl knappast undgått någon att Assyriska
Ungdomsförbundets årsmöte ägde rum den 24e
februari i år. Eller? Det här blir inte ännu en text
om årsmötet, jag tänkte berätta lite grann mer om
mina reflektioner och intryck från förbundet och
speciellt
glädjen
och
lyckan
från
AUF
verksamheterna.
För mig som aktiv i tio år inom ungdomsförbundet, varav de senaste åtta åren som förtroendevald
styrelsemedlem, har jag upplevt ett och annat. För 13 år sedan deltog jag på min första AUF aktivitet och
det var en fotbollsturnering i Norrköping, om jag minns rätt. Eller var det Linköping, men det spelar ingen
roll för det viktigaste och roligaste var att just åka till en annan ort och möta likasinnade assyriska
ungdomar. Min värld var inte större än så, assyrierna fanns bara i några städer som jag kände till,
Stockholm, Göteborg och så Jönköping, Norrköping och kanske då Linköping och jag var världens
lyckligaste människa när jag far och flängde mellan dessa städer längs den assyriska E4‘an och träffade en
massa andra som också kallade sig för assyrier.
Det var något stort, man kände en enorm samhörighet, det kändes som att man var som bröder och systrar,
en enda stor familj, trots att man känt varandra kanske i knappt ett dygn. För alla tog emot ungdomarna
med öppna armar, man sov över hos varandra och man blev behandlad som en familjemedlem hos
värdfamiljen. Det var min värld det, den sträckte sig inte längre än så. Den kanske inte skall sträcka sig
längre heller i den åldern. Men sedan bar det av, åren gick och man såg på saker och ting med ett annat
perspektiv, det började bli komplext, vi hade folk utanför Sverige, ja just det, vi har ju vårt folk i hemlandet
Assyrien.
Någonstans vid 18 års ålder gick jag med i IHU, Internationella och Hemlandsutskottet, det var ingen
slump. Månaderna innan hade Turkiska staten bestämt sig för att stänga två av våra kloster i Tur Abdin,
Mor Gabriel och Dayro d‘Kurkmo (Zahfaran klostret), vilket hade varit dödsstöten för de sista assyrierna
som fortfarande levde i området. Motiveringen var att klostren bedrev hotellverksamhet och det stred mot
någon lag. I verkligheten visste vi vad det handlade om, det var ytterligare ett steg i Turkiets
åtgärdsprogram att utrota alla assyrier och förstöra hela deras kulturarv och historia. Mer känt som seyfo,
folkmordet på assyrierna. I protest mot det här så arrangerade Assyriens befrielseparti, Furkono, en
hungerstrejk mitt på Södertälje torg. Där var vi, en grupp äldre människor och så 18 åriga jag, dygnet runt i
fyra dagar utan mat. Bara ett par dagar efter det drog Turkiet tillbaka sitt beslut och jag befann mig på
festen efter en AUF turnering någonstans i mellansverige. Jag hade jätte roligt och drack med kompisarna
och man började bli lite halvlullig och plötsligt ropar Ilhan Debasso, AUFs ordförande på den tiden, upp
mig på scen och börjar intervjua mig inför 6-700 personer om hungerstrejken. Jag hoppas att jag sa bra
saker om strejken, för jag mindes inte så bra dagen efter, med en enorm baksmälla och näringsbrist. Men
tydligen skötte jag mig till den graden, åtminstone, att AUFs styrelse sedan till nästa årsmöte ville ha in mig
i styrelsen och IHU.
Därefter var det 100% AUF, bara att tuta och köra, varje dag var en upplevelse, varje samtal var lärorikt,
varje möte var stimulerande och framförallt, all glädje man upplevde. Från att dansa i bagiye ute på en
bensinmack mitt på dan, till alla roliga historier på kvällarna efter styrelsemötena. Från teateruppvisningar
på alla veckoslutskurser till alla turneringar med flera hundra besökare. Från Seminarier om vårt folks
identitet till sommarlägret där man lyckades dränka de starkaste i vattnet. Från hemlandsresorna där man
höll på att få AUFs ordförande utslängd från flygplanet innan det ens lyft, till veckoslutskurs i Tyskland där
man vart anklagad för att langa knark till deltagarna. Från att ha tappat en tand framför ett femtiotal
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ungdomar precis innan man skall hålla ett föredrag för dem till att gå på folks nerver eftersom man hållit
sig till assyrisk tradition och ständigt kommit för sent till en aktivitet.
Så här i efterhand, efter 13 år av all livsglädje från alla AUF verksamheter så känner man vilken underbar
tid man upplevt, vilken underbar assyrisk skola AUF är, vilken livsglädje AUF skänker i ens egen uppväxt
och vilka underbara vänner man fått. Man är aldrig ensam som AUF‘are.
Sedan undrar man om man bara ska lämna allt detta nu när man inte längre sitter i AUFs styrelse? För det
handlar trots allt om att ta nästa steg nu och åtminstone försöka gå vidare även om man fortfarande känner
sig som man gjorde för 10 år sedan. Men det är lättare sagt än gjort, jag blev vald till en av AUFs två
revisorer av årsmötet, och det roligaste av allt, utan att bli tillfrågad, årsmötet bara beslutade enhälligt…
Med livsglädjande hälsningar
Av Ninos Poli
www.auf.nu, 2007-03-01

En dag full av inspiration
PROJEKT ISHARA
Lördagen den 28 april samlades ett 20-tal ungdomar från assyriska föreningar runt om i
Sverige för årets första ordförandeträff med Assyriska Ungdomsförbundet. Under en hel
dag i Assyriska Kulturföreningens lokaler i Norsborg fick föreningarna berätta om sig
själva, vad som har gått bra och det som har gått mindre bra i verksamheten, samt
inspireras av andra föreningar.
Under ordförandeträffen närvarande
ungdomar
från
10
assyriska
föreningar. Dagen inleddes med en
god frukost i väntan på att alla
deltagare skulle anlända. När
deltagarna hade fyllt sina hungriga
magar med en god bit frukost
inleddes Projekt Ishara på riktigt.
Representanter från NOKU delade
ut program för dagen samt
presenterade själva projektet, som
främst går ut på att öka och förbättra
föreningarnas verksamhet samt
förbättra kommunikationen mellan
föreningarna och AUF.
Deltagarna fick i tur och ordning berätta om sin förening, vilken verksamhet man bedriver och vilka
problem man har stött på. Det visade sig att många föreningar utformar en rik varation på versamheter, allt
från matlagning och danskurser till schackturneringar och föreläsningar. Men en diskussion om problemen
i föreningarna var också nödvändig. Det visade sig att många föreningar har liknande problem. Det främsta
är att man har svårt att locka till sig nya människor till sina aktiviteter. Kommunikationen mellan
föreningarna och medlemmarna är inte alltid den bästa och i värsta fall har en del föreningar blivit mer ett
kompisgäng än en riktig förening. Man har det svårt att få in nya ungdomar i sin verksamhet samtidigt som
nya ungdomar har det svårt att bryta sig in i det redan etablerade kompisgänget.
Hur man skulle lösa dessa problem var det många som hade goda idéer till. För att nå ut till sina
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medlemmar är kommunikation a och o. Det är exempelvis viktigt att föreningarna har en hemsida som
ständigt uppdateras vid nya aktiviteter. En maillinglista är också bra att ha för att nå sina medlemmar och
ibland kanske det också är bra att nå sina medlemmar via sms.
All diskussion och problemlösningar hade gjort oss hungriga och det var definitivt inga ledsna miner som
skådades när deltagarna började röra sig mot den tillfälliga matsalen. Upplagt var det för saftiga apprach
med burgul eller ris, och till det kycklingbröst med en fin sallad. Självklart serverades också doghe som
pricken över i:et. Tjejerna i Assyriska Kulturföreningen i Norsborg hade verkligen fått ut något av sin
matlagningskurs för maten smakade riktigt bra och de ska ha ett stort tack för den goda maten. Trots en
mätnad kunde man inte sluta äta för vad finns det godare än apprach?
Efter lunch fortsatte dagen med en föreläsning i föreningsteknik av George Baryawmo från Assyrien
Kulturcenter. Malfono George gick igenom det mesta om hur en förening fungerar, vad styrelsens
huvuduppgifter är, hur man ska finansiera sina aktiviteter samt hur man förbättrar kommunikationen
mellan föreningen och dess medlemmar. Det var en inspirerande föreläsning och säkert var det en hel del
som snappade upp en och annan god information att ta med sig hem till sina respektive föreningar.
Efter föreläsningen serverades kaffe och te medan en ommöblering pågick för att få till en stor cirkel där
deltagarna sedan skulle diskutera öppet med varandra om både dagen och vad man kan göra i sina
föreningar. Diskussionerna blev rätt så givande och man kom överens om att hjälpa varandra betydligt mer
än vad man
tidigare har gjort.
Sammantaget blev hela dagen otroligt lyckad och det är nog fler än jag som har med sig en hel del
inspiration hem till sina föreningar. Vi bestämde också att en uppföljning av ordförandeträffen bör göras
om ungefär 6 månader för att se hur det har gått i föreningarna och om verksamheten har förbättrats. Efter
denna dag har åtmstone jag all anledning att tro att så blir fallet.
Peter Butros - Ordförande Mediautskottet
www.auf.nu 2007-04-28

Lyckad basketturnering
bjöd på många överraskningar
Fotboll i all ära, men om all sport enbart handlade
om fotboll skulle de månadslånga Olympiska
spelen se sin fackla både tändas och släckas under
en och samma helg. Assyriska Ungdomsförbundet
har under sina 25 långa år sett och upplevt
flertalet Olympiska spel och tjusningen med de
olika sporterna. I lördags spelades AUFs
basketturnering Ishtar Cup och där bjöds på
betydligt fler leenden än bara de som sågs hos
vinnarna.
Tidigt på lördags morgon hälsades den annalkande bussen
från
Stockholm,
proppad
till
maxgränsen
av
förväntansfulla assyrier, välkommen av den östgötska slättidyllen och dess kronjyvel Linköping som stod
värd för Ishtar Cup. Det var länge sedan sist Linköpings assyrier annordnade en turnering tillsammans
med AUF men nu skulle det äntligen bli av. Sammanlagt hade 7 lag anmält sig och något morgontrötta men
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ändå förväntansfulla assyrier fyllde hallgolvet när Idrottsutskottets ordförande Mano Barmano välkomnade
samtliga spelare och åskådare samt gick igenom reglerna för dagen.
Det syntes dock att flertalet var något ovana basketspelare. Undertecknad hade ibland svårt att hålla sig för
skratt när någon spelare vädjade till domaren att blåsa av för offside, eller när någon annan var
utomordentligt säker på att det var hans frispark. En annan förstod inte varför han inte fick straff trotts att
han blev foulad i straffområdet. Det borde åtminstone ha resulterat i gult kort!
Ja, jag vet inte om det var den långa och tröttsamma bussresan som gäckade många eller om det var
tankarna på morgondagens Assyriska-match som fanns i bakhuvudet, men helt klart fanns nog fotbollen
där någonstans där bak för sällan har man nog skådat så många förvirrade basketspelare samtidigt.
Vissa föreningar hade dock hållt sina lag i all hemlighet
inför turneringen. Stockholmsföreningens lag AF
Stockholm bjöd på en överraskning när man presenterade
sin över 2 meter långa assyriska ex-basketlandslagspelare
från Irak. Inte bättre blev det när ett av Södertälje-lagen,
‖Tjejligan & de Fåfängda‖, presenterade sin exbasketlandslagspelare; Nina Baresso. De två giganterna
skulle också ta sina lag till final där en hård kamp skulle
verkställas. I finalen drog Södertäljelaget det längsta strået
i en riktigt jämn match och Nina Baresso och hennes gäng
får äran att bära med sig bucklan hem ända till föreningen
i Hovsjö.
De roligaste överraskningarna var dock Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrkas lag, ‖Shemsho dBethnahrin‖, som efter att ha gjort sig av med sina två
inhyrda Södertäljegrabbar ställde upp med 5 tjejer på plan
och med inget folk på avbytarbänken. Men tjejerna
kämpade på bra och tar med sig hedern tillbaka hem till
Norsborg där de kommer behöva ladda om tills nästa
turnering. Inte heller att förringa det andra
Södertäljelaget, ‖Halva priset, ja svär!‖, som hade den
absolut mäktigaste klacken på läktaren. Men de lär nog
främst kommas ihåg för de egentillverkade och überläckra
matchdresserna. Där fanns Tumo för 7,90 kr/hg och
Hummus för 29,90. Basle för 11kr och Baklawa för hela 95
kr! Låt oss heller inte glömma Dawsho. För hur mycket?
‖Priceless‖: Ja, laget levde verkligen upp till sitt namn.

Kinora Poli från AKC tar emot Ishtar Cup
pokalen från AUF

På kvällen sedan spelade den omtyckte och mycket duktiga
artisten Abboud Zazi tillsammans med sitt band som verkligen fick hela golvet att gunga. Trotts att många
redan visat stora trötthetstecken redan från turneringen kunde varken spaghetti-ben eller tunga ögonlockar
hindra de flesta från att hålla igång hela natten lång. Kvällen bjöd på ytterligare en överraskning då
Linköpings lokala band Sounds of Bethnahrin presenterade sina dahol och zurna och vilken presentation
det blev. Icke-nämnd artist med sin alltjämt gnisslande kemence bör nog spendera mycket tid i
träningsbåset framöver för katfothe dansas bäst till grym dahol och zurna.
Lyckad är nog ett litet ord för att beskriva helgens Ishtar Cup. Fotboll i all ära, men när det väl kommer till
kritan är det viktigiaste att ha kul. Då räcker både basket och andra sporter gott och väl.
Peter Butros – AUF Mediautskottet
www.auf.nu 2007-09-17
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ADS konferensen

Vid ADS styrelsesammanträde den 10 december diskuterades frågan om vad vi tillsammans kan göra för att
öka delaktigheten inom distriktet och se till att de gemensamma aktiviteterna utökas till allas belåtenhet.
De närvarande föreningarna var eniga om behovet av en bredare och mer djupgående diskussion kring en
del grundläggande frågor för att verksamheten skall framskrida. Med tanke på frågornas vikt, inbjöds
samtliga medlemsföreningar till en ADS-konferens med minst tre representanter för varje förening. Varje
förening skulle inom sig diskutera dessa frågor och till konferensen inkomma med egna svar och
synpunkter.
Konferensen genomfördes söndagen den 14 januari 2007 i Assyriska Kulturföreningens lokaler i Norsborg
och följande frågor togs upp till diskussion:

Organisatoriska frågor
1 Vilken funktion har ADS för våra föreningar? Är vi nöjda med distriktet så som det är eller finns det något
som bör ändras och som kan leda till att verksamheten förbättras?
2 Vilken roll har den enskilda föreningen inom ADS? Är varje förening nöjd med sin funktion? Tycker Ni
att Er förening uppfyller sina åtaganden och förväntningarna från andra föreningar inom distriktet? Finns
det något som ni kan göra för att just Er förening skall bli aktivare och mer engagerad?
3 Tycker Ni att relationerna mellan ADS och ARS fungerar bra? Vilken status bör ADS ha gentemot ARS;
bör ADS göras till en permanent och stadgeenligt gren av ARS med 1 representant i förbundsstyrelsen, eller
skall ADS fortsätta vara en ‖stödorgan‖ vid behov för ARS?

Praktiska frågor om aktiviteterna under våren och sommaren 2007
Tycker ni att ADS skall anordna minnesdagen för Naum Faik, Assyrisk nyårsfirandet Kha-Bnison, assyriska
martyrernas Dag och Sommarläger 2007 gemensamt för våra föreningar? Om svaret är ja, vad förväntas i
så fall av varje våra förenin för att distriktet skall lyckas med dessa aktiviteter?
Konferensen pågick i drygt fyra timma varvid alla dessa frågor behandlades. De beslut som fattades kan
summeras enligt följande:
ADS skall anordna Naum Faik Dagen, firandet av assyrisk nyårsafton Ha-Bnison och assyriska martyrernas
Dag. När det gälle gemensam sommarläger för alla föreningar är frågan helt beroende på om man lyckas
hitta lämplig lägerplats. Om detta fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna.

ADS styrelsen för den gångna verksamhetsperioden:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Fehmi Barkarmo,
Samir Haddad,
Can Baydono,
Samira Touma,
Abboud Touma,
George Baryawno,
Abboud Addo,
Suleyman De Basso,
Gabriel Kurt,
Melek De Basso,
Lidia Eskander,

Assyriska kulturföreningen i Botkyrka
Assyriska media föreningen i Södertälje
Assyriska föreningen i Södertälje
Assyriska föreningen i Stockholm
Assyriska föreningen i Stockholm
Assyrien kulturcenter
Assyriska kulturföreningen i Botkyrka
Assyriska föreningen i Järfälla
Dolabani Kulturföreningen i Upplands Väsby
Assyriska ungdomsdistriktet (AUDS)
Assyrien kulturcenter
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Naum Faiks Dag
Dikran Ego och Sabri Atman flankerar stolt porträttet
av en ung Naum Faik. Under söndagens firande av
nationalfaderns minnesdag, i Kärsbyskolans aula i
Norsborg, prisades de båda för sitt arbete för det
assyriska folket.
Det var både högtidligt och
fullsatt när assyrierna i
Stockholm firade det årliga
minnet av Naum Faik,
assyrisk förkämpe för ett fritt
och självständigt Assyrien
under början av 1900-talet.
Bland de många kulturella
inslagen
av
sång,
diktuppläsning och tal fanns
även tid för tillkännagivandet
av årets pristagare av Naum
Faik priset för år 2007.

Fr.v. Sabri Atman från Seyfo Center och
Dikran Ego från ESNA nyhetsbyrån tar
emot ADS priset.

I år fick priset gå till två personer, Sabri Atman och Dikran Ego, för
engagemanget de har visat för den assyriska frågan. Sabri Atman har varit
och fortsätter att vara outtröttlig i sin kamp för ett erkännande av folkmordet Seyfo. Dikran Ego har tagit
initiativet till och varit den drivande kraften bakom nyhetsbyrån Eastern News Agency, ESNA, som hjälper
till att göra assyriernas röst hörd i mediebruset.
I sina tacktal lovade bägge pristagarna att fortsätta med att arbeta för det assyriska folket och visade sin
tacksamhet över priset. Prisutdelare och tillika arrangörer för minnesdagen var Assyriska Distriktet i
Storstockholm, ADS, och Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm, AUDS.
redaktionen@hujada.com
2007-02-12

Personer som medverkade under Dagen
avtackades

Det var fullsatt på Kärsby hallen i
Norsborg under Naum Faik Dagen
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Styrelsesammansättning
2007
Före detta Ordförande
Ordförande
Sekreterare
Ekonomi ansvarig
Ledamot

Melek De Basso
Melissa Hawsho
Maria Dikmen
Sargon Kurt
Claudia Can
Yakoub Masso
Rabi Ousi
Alexandra De Basso

AUDS årsmöte beslutade att en eller flera representant
från varje förening inom Stockholms området, har rätt

Styrelsen; (stående fr. v.) Claudia Can, Melisia
Hawsho, Yakoub Masso, Melek DeBasso, Maria
Dikmen, Alexandra DeBasso. (Sittande, fr.v.) Sargon
Kurt, Rabi Oussi

att närvara vid styrelsemötet och ha rösträtt.
** Enligt dispens från Assyriska riksförbundet i
Sverige styrelse två års mandatperiod t.o.m mars
2007

Organisationsstruktur
Har varit enligt följande:

AUDS årsmöte hölls hos AKC.

Årsmöte
Styrelse
Medlems
föreningar

Fotbollsverksmhet

Assyriska Järfälla

Dolabani

AKC

AKFB

Assyriska f s-tälje

Assyriska i sthlm
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Assyriska
Rinkeby IF

När AUDS grundades valdes Özkan från Dolabani föreningen till ordförande. Tyvärr kom verksamheten
inte igång då inga pengar erhölls. När dessa sedan kom har styrelsen tillsammans arbetat bra och effektivt
för att kunna få en fungerande verksamhet för våra ungdomar.
Det gångna året har varit ett lyckat år för AUDS.
Tillsammans med ADS har vi arrangerat de
traditionella Assyriska högtiderna Kha Nison,
Martyrernas dag, Naum Faiks dag, Veckoslutskurs
och även hjälpt våra medlemsföreningar i
arrangemanget kring sommarläger.
Utöver dessa stående inslag har vi även hunnit med
en skidresa som var väldigt uppskattad av de
närvarande. Vi har även anordnat ett seminarium
på Assyrien kultur Center i Botkyrka som var
väldigt omtyckt av många. Vårt fotbollslag,
Assyriska Rinkeby har det gått väldigt bra för då
det stigit upp från korpen till division tre, detta är
ett stort steg för oss som organisation, förening och
folk.
AUDS har verkligen breddat sin verksamhet över
allt, då många fått kännedom om vad AUDS är och
vad det står för. Många ungdomar har fått ta del av
AUDS verksamhet genom olika arrangemang.
Genom åren har AUDS förankrat sig i samtliga
medlemsföreningar i Stockholm.
Eftersom vår goda
vän och själsfrände,
Melek De Basso
avgick
som
ordförande,
vilket
var och är väldigt
tragiskt vad gäller
hans
erfarenhet,
effektivitet och engagemang fick jag äran att ta över hans position. Jag
känner att det var min skyldighet att ta över det arbete han lämnade efter sig
för att inte verksamheten skulle somna in. Med hjälp av styrelsen försökte vi
följa hans spår och vision vilket vi har lyckats med. Det var det minsta vi
kunde göra efter allt han gjort som AUDS grundare och ordförande. Tack
Melek för din stora insats!
Vårt mål är att så många ungdomar så möjligt från respektive föreningar
träder fram och hjälper oss att fortsätta med vår verksamhet. AUDS verksamhet är ju enbart till för våra
Assyriska ungdomar i Stockholm. Vi ser fram emot ett kommande år med massor av roliga aktiviteter, det
vill ni inte missa. Håll utkik redan NU!
Assyriska Rinkeby IF
Assyriska Rinkeby IF - Laget grundades 1998 med namnet Rinkeby AIF. 2006 tog Assyriska
Ungdomsdistriktet i Sverige (AUDS) över laget och ändrade namnet till Assyriska Rinkeby IF. Efter stora
framgångar har laget avancerat från div. 4 till div. 3.
Melissa Hawsho (medlem hos AKC)
Ordförande för AUDS
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AUDS Seminarium- Den stora splittringen
Var kommer det Assyriska folket ifrån? Hur har de olika benämningarna på Assyrierna
uppkommit? Och hur kommer detta utvecklas?
Detta är några av de frågor som togs upp och redogjordes av vår inbjudne föreläsare Aziz
Hawsho, i ännu ett seminarium arrangerat av det Assyriska UngdomsDistriktet i Stockholm
den 7 oktober 2007 i Assyriska Kultur Center. Malfono Aziz har en lång erfarenhet av
föreläsningar, internationella och nationella konferenser samt utredningar inom ämnet.
När
informationen
om
detta
seminarium kom ut så märktes det
snabbt att ämnet var väldigt aktuellt
idag, och intresset inom detta område
är stort. Många anmälningar kom
snabbt in och platserna fylldes fort.
Seminariet var uppdelat i tre delar.
Malfono Aziz började med att berätta
lite överskådligt om den assyriska
historian, kulturen och religionen.
Han förklarade bland annat var det
assyriska folket härstammar ifrån och
genom bokbevis kunde bevisa hur det assyriska folket genom ett
geografiskt perspektiv varit bosatt i mellanöstern sedan flera
tusen år tillbaka.

Malfono Aziz Hawshos föreläsning
intresserade många. Frågor och
diskussion tog stor plats under
seminariumet.

I samband med talandet om assyrierna så togs det även upp mycket om det assyriska riket, där malfono
Aziz redogjorde för oss om framgångarna, respektive nedgångarna hos assyrierna, och dess existens som
varat fram till våra dagar. Än idag så hittar arkeologer fortfarande kilskrifter som bevisar de mäktiga
assyriernas imperium.
Efter att ha fört åskådarna i ett tåg genom historien så var det dags för paus där det bjöds på en lättare
salladsbuffé. Deltagarna passade på att mingla och även knyta nya kontakter under pausen, då folket kom
från olika föreningar, och många nya ansikten närvarade på seminariet. Efter att ha smällt informationen
och växlat ord med varandra så var det hög tid för malfono Aziz att fortsätta. Under den andra delen
förklarade malfono Aziz mer fördjupat om hur splittringen inom vårt folk uppstått, dess orsaker och olika
faktorers påverkan. Det förklarades även diverse anledningar till varför vårt folk har valt de olika namn
som de definierar sig med i dagsläget.
Efter en kort bensträckare och fika följde den tredje delen med en frågestund. Efter all information från
föreläsningen, då det väcktes många tankar hos flera av deltagarna var frågorna många. Med runt 60
representanter och deltagare från olika föreningar och organisationer kunde en bra debatt föras.
Seminariet gav en bra och klar bild över vårt namn och vårt ursprung. Namnet Assyrian har funnits i
tusentals år och lever fortfarande kvar. Ingen ska tala om för oss vilka vi är eller vad vi heter. Ingen ska
heller splittra upp vårt folk. Vad vi än kallar oss så ska vi hålla ihop och jobba tillsammans med
gemensamma mål för att vårt folk ska leva kvar och inte glömma sitt rika ursprung som våra förfäder har
byggt upp i flera tusen år.
AUDS vill tacka värd föreningen Assyriska Kultur Center, föreläsaren Aziz Hawsho och Melissa Hawsho för
härligt engagemang.
Alexandra De Basso, AUDS
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Grattis ADO
Nu är det röda bandet klippt, Assyriska Demokratiska Organisationens
50års jubileum är invigt och firandet igång.

Ordföranden Bashir Saadi från Syrien öppnade festivalen och därefter var det
flera talare däribland Habib Afram från Libanon samt biskopen Ablahad Gallo
Shabo som lovordade den assyriska rörelsens frammarsch sedan starten.
– Men vi har en tendens att fästa stor vikt vid de små frågorna istället för att
använda vår kraft till att ta oss an de viktiga frågorna, sa Ablahad Gallo Shabo
och fick applåder.
Talen varvades med sång av 13-åriga Ninorta från Tyskland
som har en röst som ger rysningar och inte lämnar någon
oberörd.
Efter talarna väntade prisutdelning för personer som haft
en betydande roll för assyrierna.
Afram Azri har haft sin konstinvigning som var mycket
välbesökt och nu väntar konsert med flera av assyriernas
största sångare.

Pristagarna var följande:
- Margareta Viklund, ordförande för Svenska
kommittén för assyrier,
- Murat Artin, f.d riksdagsledamot
- Stefan Andersson, författare
- Gabrielle Younan, författare från Tyskland
- Josef Yakoub, professor i Frankrike
- Assyriska Fotbollsföreningen i Södertälje
- Prästerna Fetrus Shushe, Munir Babar och Isa
Namaan
- Habib Afram, Libanon
- Assyrian Academic Society
- Hanna al-Haek, konstnär
- George Farag, filmregissör
- Shabo Bahe, låtskrivare
- Josef Malke, musiker
- Habib Mousa, sångare
- Elisabeth Haffo och Yildiz Oussi, skåderspelare
- Sargon Sharrom skådespelare
redaktionen@hujada.com
Assyriska sångeliten i samklang med publiken
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ADO:s Jubileum konsert
Habib Mousa var där. Babylonia likaså. Suroyo
TV. Ishtar TV.
Den som missade gårdagens konsert lär få
vänta ett bra tag innan den assyriska elitens
sångare återigen samlas och gör ett
framförande av detta magiska slag.
Det kan inte ha varit många som lämnade Assyriska Föreningen i
Hovsjö oberörda. Inte efter att legenden Habib Mousa kört solo,
eller Ninib Ablahad Lahdo sjungit en av sina nya låtar. Allas Aboud
Zazi. Moderna Addo. Något ringrostiga men charmiga Sonja Aho.
Ghandi Hanna den stora. Eller efter att Babylonia den sköna bjudit
på toner av klassisk musik som påminde om hennes barndom.
Men framförallt lär det inte ha varit någon som undgått att stanna
upp när sångerskan Ninortas röst dånade ut ur högtalarna. Rätt in i
folks hjärtan.
Med en röst som låter som en vuxen imponerade hon på de flesta
med sina knappa 13 år.
Konserten nådde sin höjdpunkt när samtliga sångare äntrade scen
för att framföra två assyriska klassiker. Den ljuva tonen och låtvalet
gjorde stämningen i lokalen magisk. Nästan att den gick att ta på.
Assyriska sångeliten var i samklang med publiken.
Linda Asmar – Redaktionen
www.hujada.com

Assyrian Democratic Organization Sends Letter to the Pope
On behalf of the Assyrian Chaldean Syriac people living in their Homeland (Iraq, Syria, Lebanon, Turkey and Iran)
and Diaspora, we are writing to you to express our deep concern and growing alarm at the rapidly deteriorating
situation of our people in Iraq.
It is evident that this dramatic situation touches all Iraqi citizens. However, since the U.S. led invasion of March 2003,
the escalation of violence against especially the Christians in Iraq is spreading terror and despair within this already
ravaged, persecuted, and defenceless community.
Indeed, the Christians of Iraq are at present the victims of an infernal cycle. As a reaction to any military operation of
the Multinational Force-Iraq (MNF-I) and /or Western-World initiated problems like the Danish Cartoons, Christians
have to face a wave of coordinated church bombings followed by kidnappings and assassinations. According to recent
reports (September 2007), 33 churches have been attacked and more than 500 Christians have been killed in
deliberate, organized and horrific ways.
We would not disturb Your Holiness in mentioning all other regular forms of discrimination, extortion, confiscation,
forced exile and threats; but we believe that these barbaric acts and attacks on the vulnerable Christian civilian
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population are perpetrated daily, targeting them for terror specifically because of their ethnic and religious identity.
Attacks on these defenceless people are compelling them to leave their historical homeland and force them into the
Diaspora.
The United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) recent reports draw a very bleak picture of the current
chaotic situation of the internally displaced people inside Iraq and refugees in neighbouring countries. These refugees
are living in appalling conditions where they are neglected, and hardly receive sufficient aid or assistance from
international organizations.
We witness this genocidal event even as we see hopes dim for the survival of the last world population using Aramaic,
the oldest continuously spoken and written language of the Middle East.
The future of this indigenous people, known under various names (Assyrian, Chaldeans, Syriacs…..), reduced
approximately to 600,000, is seriously under threat. They are given the unenviable choices of either: converting to
Islam, being victims of a new announced pogrom of slow genocide, while their collective Memory is still haunted by
the "Sayfo" Genocide of 1915 under the Ottoman rule in Turkey, the 1933 massacres in Simele and the 1969 massacres
in Sorya, both occurring in Iraq, or forced deportation and the final exodus
It is high time that the International Community, mainly the Vatican, takes all necessary measures and concrete
actions to put an end to the suffering and the long sacrifices of our people in:




Providing needed assist to all Assyrian Chaldean Syriac people and other
minority refugees, mainly in neighbouring countries and to facilitate their
return and resettlement safely in their homeland.
Protecting and guaranteeing the safety of the Assyrians Chaldeans Syriacs
churches, establishments, towns and villages in Iraq and improving their
security situation.

In the meantime it is extremely urgent that the Assyrian Chaldean Syriac people and other targeted minorities of the
Nineveh Plain and surrounding areas be provided their save haven, a secure zone where they can freely practice their
own way of life, protect and preserve their culture, their Syriac (Neo-Aramaic) language and to remain in their
ancestral homeland, which can serve as a sanctuary for all refugees, those exiled in the past, and others who fled in
previous waves, now in the Diaspora.
This save haven, which is part of the Iraqi Federal State, is not conceived of as an ethnic or religious ghetto or
exclusivity, but rather as an autonomous administrative area the creation of which would prevent thousands of
possible refugees leaving for Europe.
We would kindly ask Your Holiness to take an initiative to call for an International inter religious Conference
concerning the situation of the Christians in the Middle East especially in Iraq, aiming to strengthen the principles of
democracy, citizenship and cohabitation, based on dialogue comprehension and mutual respect among people and
religions of this region .
The ultimate test for the International Community lies in the extent to which they can collectively implement a true
effort for establishing pluralism, human rights and democracy in Iraq. The intended Save Haven entirely fits into the
ideals of democracy and pluralism, advocated by the international community.
Confronting ethnic cleansing in all of Iraq's major cities, and forced exodus from major population centres, possibly
precipitating a full-blown genocide, begs the question of whether it is still human to wait any longer before taking
action?

Bachir Saadi
Chairman, Assyrian Democratic Organization

www.aina.org, 11-7-2007
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Assyrisk lobbyist på
plats i Bryssel
Sedan år 2003 har den amerikanska huvudstaden och
maktcentrat
Washington
D.C
inhyst
en
assyrisk
lobbyistorganisation, Iraq Sustainable Democracy Project,
som framgångsrikt har verkat för assyrierna i Iraks
välbefinnande. Den största frågan, ett assyriskt autonomt
område på Ninveslätten, har förts fram som en trovärdig
lösning på frågan om frihet för assyrierna i Irak. På initiativ
av Assyria Foundation i Holland startas nu en assyrisk
lobbyistorganisation under namnet Assyria Council of
Europe med säte i Bryssel som har till uppgift att höja den
assyriska frågan på agendan även inom EU. Ninos Warda
från Storbritannien har anställts på heltid för detta ändamål.

Ninos Warda (t.v.) för assyriernas talan på
heltid i Bryssel. Attiya Gamri är en av
initiativtagarna
till bildandet av ACE och
återfinns idag i ledningen för projektet.
(Kollage: Hujada.com)

Nedan följer ett pressmeddelande från den nya lobbyistorganisationen.
Following the opening and advertising of a vacant Assyrian lobbyist position in Brussels, the Assyria Foundation of the
Netherlands is happy to announce that Mr. Ninos Warda from London, United Kingdom, has been chosen to fulfil this
role.
Following the successes of the Iraq Sustainable Democracy Project (ISDP) in Washington, which has been in
operation since April 2005 and has lobbied for Assyrian rights in Iraq, and taking into account the increasingly
important role the European Union will have in the future of Iraq, a similar role as that of the ISDP has been opened
in Brussels so that there may also be a full-time lobbyist working in Europe, and more particularly within the various
institutions of the European Union. A newly established body called the Assyria Council of Europe (ACE) has been
formed to oversee the running of this project.
One of the members of ACE, Afram Yakoub, who is also the chairman of the Assyrian Cultural Centre in Stockholm,
believes that, "The Assyria Council project is something Assyrians in Europe have sought to establish since many years
ago. It is a great achievement for the Assyrian nation." Furthermore, another member of ACE, Aryo Makko, states
that, "The establishment of ACE and the appointment of Mr. Warda is a decisive step for the Assyrians of Europe. It
indicates that there is a will to develop and professionalize. Support of the people in the homeland should be
maintained by small entities with a clear policy, such as ACE. This project will alleviate co-operation with both
governmental representatives and NGOs and thus lead to a more efficient representation of Assyrians in Europe."
Ms. Attiya Gamri, an Assyrian Dutch politician and a member of the Assyria Foundation of Netherlands and
coordinator of ACE, spoke to all the candidates and she also expresses her happiness with the decision to appoint Mr.
Warda as lobbyist in Brussels. In an important meeting in October in the city of Wiesbaden Gamri spoke to the
Assyrian associations and some political organisations in Europe and explained the aims of this important project.
According to her, ―the Assyrians in the EU support this project and are prepared to give it the efforts it requires. As
soon as possible we will create an international advice committee, the members of which will all be EU politicians,
Dutch politicians, professors, scholars, lawyers, doctors and human rights activists. We hope also to visit Assyria
soon.‖ The project has already been pledged financial support by various Assyrians institutions in Europe.
Ms. Attiya Gamri is proud that Mr. Ninos Warda, an Assyrian born in London, United Kingdom, whose parents were
both born in Iraq, will work full-time for this project. He is young and holds a Bachelor of Laws (LLB) degree. He is
currently studying for his Master of Laws (LLM) degree in the field of International Law at the University of London.
He is fluent in both written and verbal English and also in both dialects of the Assyrian language. He is a role model
for many highly educated young Assyrians in the Diaspora.
www.auf.nu, 2007-12-07
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ABOUT THE ASSYRIA COUNCIL OF EUROPE
The Assyria Council of Europe (ACE) is a newly-established independent body that has been formed to take
responsibility for raising awareness of the plight of Iraq‘s Assyrians after the fall of Saddam Hussein‘s regime within
the institutions of the European Union (EU).
ACE is concerned that if urgent action is not taken to alleviate the dire situation of the Assyrians in Iraq then in the
near future Iraq may be devoid of its native inhabitants. Furthermore, ACE believes that the European Union, with its
increasingly important role on the global scale and specifically in
Iraq, is in a good and important position to be able to contribute
to the successful maintenance of Iraq‘s Assyrian community and
that true democracy can only prosper in Iraq if it is based on
plurality and the rule of law, principles the EU is itself built
upon.
The Assyria Council of Europe, therefore, has the following as its
main objectives:

* To provide an effective and efficient lobbying tool to
help realise the social, economic and political rights of
the Assyrians of Iraq;

*To provide an effective and efficient lobbying tool to
help advocate security, freedom and prosperity for the
Assyrians of Iraq, and especially those in the
governorate of Nineveh where they make a sizeable community, equal to the rights enjoyed by other
Iraqi citizens and by making full use of the rights enshrined in the Iraqi constitution.
In order to reach these aims, the Council is made up of a full-time member of staff working from Brussels in contact
with various EU and other institutions headquartered there. This member of staff is directly responsible to an
Advisory Committee made up of a range of individuals chosen from within the Assyrian communities throughout the
different European countries whose task shall be to ensure the proper execution and administration of the tasks
required to fulfill the aforementioned goals.

INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE
In order to enhance the legitimacy, efficacy and international awareness of this project, ACE has also established an
International Advisory Committee made up of a number of renowned, esteemed and respected individuals from
around the world who will help in the attainment of ACE's goals by acting as its patrons. We believe that this is a
fundamentally important part of our work as it ensures the legitimacy of ACE's goals while also providing valuable
knowledge and experience to ACE and thereby helping to improve its standing on the international scene.
The main functions of the International Advisory Committee consist of providing support and advice to ACE with
regards to its policies, strategies and activities. This mainly takes the form of reviewing general ACE policies and
initiatives by receiving analysis reports every three months on the status of the Assyrians of Iraq and the activities and
steps taken in Brussels and various EU institutions in this regard, and providing commentary, critical analysis and
guidance to ACE on the basis of the information in these reports.
Another important function of the International Advisory Committee will be the expression of support and solidarity
for ACE's aims and objectives. This may consist of various activities such as expressing support through the signing of
petitions and letters of support or through participation in other ACE activities deemed conducive to the successful
attainment of its goals.
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Assyrier Utan Gränser är en ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket (även kallade
syrianer och kaldéer) i hemlandet. Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och är partipolitiskt och
religiöst obundet. Alla som arbetar för Assyrier Utan Gränser gör det på ideell basis.
Assyrier Utan Gränsers verksamhet baseras på att etablera fadderbyar i hemlandet och arbeta för att tillgodose de
behov som finns i fadderbyarna och bistå vid nöd. Vi bedriver långsiktiga projekt, med fokus på utbildning. Sedan
bidrar vi med akuta insatser i katastrofer såsom flyktingkrisen i Mellanöstern idag. Assyrier Utan Gränser förser
utsatta assyriska flyktingar från Irak med livsnödvändiga behov såsom mat, rent vatten och mediciner.
En viktig del av verksamheten baseras på att hjälpa unga assyrier att själva förbättra sin framtid och sitt liv. Vi
stimulerar därför till vidareutbildning genom att bevilja stipendier till studerande ungdomar i hemlandet. För Assyrier
Utan Gränser är det viktigt att människor som skänker en gåva med säkerhet vet att den utnyttjas till fullo till dess
rätta syfte. Därför har föreningen har ett så kallat 90-konto vilket betyder att man kontrolleras av Stiftelsen för
Insamlingskontroll. Detta garanterar givaren att ens gåva verkligen gör nytta och hamnar just där den ska göra.
Assyrier Utan Gränser har under året inlett ett samarbete med föreningen Assyrien Kulturcenter i Botkyrka där man
bland annat får utnyttja föreningens lokaler som kansli. Det gör det både ekonomiskt och praktiskt, samt underlättar i
Assyrier Utan Gränsers arbete.
Under 2007 har Assyrier Utan Gränser drivit en del projekt. Bland annat har man antagit den assyriska byn Bsorino i
Turkiet som fadderby. Under hösten 2007 sändes ett skolpaket till byns skolelever. Fokus skulle ligga på basmaterial
såsom pennor, papper, radergummin och kalkylatorer. Men för att barn skall utvecklas även på fritiden, så bestämdes
att bland annat även fotbollar, hopprep och andra leksaker skulle sändas till barnen för att stimulera dem till att inte
bara vara inomhus på för mycket, utan även umgås tillsammans utomhus. För att ytterligare få barnen att känna
gemenskap och stolthet över sin by, så trycktes fotbollströjor upp till dem, med deras egen ‖Assyriska Bsorino-logga‖.
Så här skriver ett utav barnen i byn till Assyrier Utan Gränser:
”Hej styrelsen i föreningen Assyrier Utan Gränser!
Mitt namn är Ninua Erden jag tackar er för de fina presenterna. Jag tycker om skolan och det är med stor glädje
går som jag till skolan, för där träffar jag mina vänner och vi leker på rasterna. Jag är glad över att jag har flyttat
till Bsorino, mina föräldrars by, ifrån Schweiz. Vi håller vår skollokal väldigt ren.
Vi är ca 25 elever i skolan men våra bord och stolar räcker inte till och i dåligt skick och våra läroböcker också. Och
det finns ingenstans för oss barn att leka som t.ex. en lekpark eller en fungerande fotbollsplan eller en badplats.
Alltså är det mycket som fattas för en fungerande skola. Men vi är ändå glada för det vi har.
Tack till Gud och tack till er med. Kärlek och respekt.
Ninua Erden, Bsorino‖
Assyrier Utan Gränser hade en stor julkampanj tillsammans med Assyrian Aid Society in Sweden den gångna julen.
Målet var att samla in pengar till assyriska flyktingar i Damaskus och på plats fördela matpaket till flyktingarna samt
förse de sjuka med vård och läkemedel. Matpaketet per familj bestod av: 2 l matolja, 2 kg tomatpuré, 1 kg aprikossylt,
3 burkar konserverat kött, 3 kg ris, 3 kg socker 1⁄2 kg mjölkpulver, 2 kg tvättmedel och 6 st tvålar.
Beroende på hur många medlemmar familjen bestod av, kunde mängden mat variera. Paketet beräknas räcka i ca 2
månader. Totalt sett fick 200 assyriska familjer ett matpaket. Det motsvarar 959 stycken assyriska flyktingar.
Dessutom kunde 18 flyktingar få hjälp med läkarbesök och medicininköp.
Assyrier Utan Gränser har under 2007 också uppmärksammats genom olika kanaler och också synliggjort sitt eget
arbete på olika forum. Föreningen har exempelvis blivit omskrivna på olika assyriska Internetportaler som
www.hujada.com och www.auf.nu. Man deltog även på MR-dagarna i Stockholm och på Bok- och biblioteksmässan i
Göteborg. Assyrier Utan Gränser finns även på Internet med besöksadressen www.assyrierutangranser.com

Styrelsen, januari 2008
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Assyrier Utan Gränser slår upp
portarna!
Det som började med en resa till hemlandet kom att bli något oförglömligt!
Idén till bildandet av Assyrier Utan Gränser uppkom då 17 assyriska
ungdomar besökte sina föräldrars hembyar i Turabdin i sydöstra Turkiet.
Större delen av dessa byar, med hem och kyrkor, var fallfärdiga. Detta
område som för 100 år sedan till större delen beboddes av enbart assyrier
var nästan uttömt på dess ursprungsbefolkning. Idag finns bara ett fåtal
byar som befolkas av enbart assyrier. Detta tände en gnista av hopp och en
vilja att hjälpa. Tillbaka i Sverige sattes samtal igång om hur vi kan
förändra assyriernas situation i hemlandet till det bättre. Sju av dessa
ungdomar beslöt att bilda Assyrier Utan Gränser.
Från att ha uppgått till flera miljoner, har antalet assyrier i Mellanöstern på
mycket kort tid minimerats till uppemot 1,2 miljoner, varav de flesta är
bosatta i norra Irak. Nu ser situationen i Irak värre ut än den någonsin
varit, och oberoende källor menar på att ungefär hälften av alla assyrier
flytt från Irak, och det beräknas att ca 150 000 assyrier lever under
fruktansvärda förhållanden i främst Jordanien och Syrien.
Behovet av en hjälporganisation för assyrierna i hemlandet har aldrig varit så stor som den är idag. Det finns flertalet
assyriska hjälporganisationer av olika slag, men behovet av ett kontinuerligt och kontrollerat arbete är inte tillräckligt.
För Assyrier Utan Gränser är det viktigt att kunna garantera bidragsgivarna att hjälpen kom er fram. De gåvor som
skänks till Assyrier Utan Gränser garanteras nå vårt utsatta folk i hemlandet. Assyrier Utan Gränser är beviljat ett
kontrollgirokonto, ett s.k. 90-konto - ett post- och bankgirokonto som börjar med siffrorna 90 - vilket innebär stora
krav med beständiga kontroller av verksamhet och ekonomi. Detta gör Assyrier Utan Gränser till den enda assyriska
hjälpföreningen som har ett 90-konto. Idag finns det ca 300 föreningar i Sverige som har beviljats ett 90-konto. Bland
dem finns exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen och UNICEF.
Assyrier Utan Gränser har som enda ledfackla att hjälpa utsatta assyrier som bor kvar i hemlandet oavsett om de lever
i Turkiet, Libanon, Syrien, Irak eller Iran. Ingen skillnad görs mellan assyrier från olika kyrkogrupper eller
bosättningsområden.
Vi är övertygade om att Din gåva kan göra stora skillnader för assyrierna i hemlandet. Vår hemsida
www.assyrierutangranser.com erbjuder flera alternativ för privatpersoner, föreningar och företag att bidra med. Stöd
vårt arbete och känn tillfredsställelsen i att göra något meningsfullt för ditt folk. Med Din hjälp är vi övertygade om att
vi kommer att lyckas!
Assyrier Utan Gränser
www.assyrierutangranser.com

Vilka är vi

Assyrier Utan Gränser är en ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska
folket (även kallade syrianer och kaldéer) i hemlandet. Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och
är partipolitiskt och religiöst obundet. Alla som arbetar för Assyrier Utan Gränser gör det på ideell basis.

Vår värdegrund

Vår värdegrund utgår från FN: s konvention om den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna. Värdegrunden bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde och att barn har
särskilda rättigheter och att alla människor har ett ansvar.

Våra mål

Assyrier är idag en utsatt grupp i Mellanöstern och utsätts dagligen för övergrepp, våld, väpnade
konflikter och diskriminering. Vårt arbete inriktas därför på att hjälpa assyrier i hemlandet att leva i en tryggare och
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gynnsammare tillvaro. Vi etablerar fadderbyar i hemlandet, tilldelar assyriska ungdomar stipendier till utbildning och
hjälper assyrier i nöd med akuta insatser.

Ansvar och öppenhet

Assyrier Utan Gränser ser det som en självklarhet gentemot sina bidragsgivare
att öppet redovisa kommitténs arbete, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Effektivitet och användning av
resurser på optimerat sätt är ledord i arbetet som bedrivs. Insatserna kontrolleras och dokumenteras direkt på plats.
Assyrier Utan Gränser lägger stor relevans vid att ständigt granska och ifrågasätta den egna verksamheten.

Stöd oss

Det är mycket du kan göra för att visa ditt stöd. Du kan bli medlem och själv påverka verksamhetens
utformning. Du kan engagera dig som frivillig och känna tillfredsställelsen i att göra något meningsfullt. Du kan stödja
våra insamlingar, antingen genom regelbundna insättningar eller enstaka gåvor.

AUG ser till att pengarna kommer fram

Assyrier Utan Gränser är anslutna till SFI,
Stiftelsen för insamlingskontroll. Stiftelsen för insamlingskontroll granskar regelbundet verksamheten och
kontrollerar att Assyrier utan gränser använder pengarna på rätt sätt. Assyrier utan gränser har ett s.k. 90-konto, ett
post- och bankgirokonto som börjar med siffrorna 90. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna går till
rätt ändamål.
Idag finns ca 300 organisationer i Sverige som har beviljats ett 90-konto. Bland dem finns exempelvis Röda Korset,
Rädda Barnen och UNICEF. Att äga ett 90-konto innebär stora krav med beständiga kontroller av verksamhet och
ekonomi.

Stöd oss regelbundet

Assyriernas situation i hemlandet är ohållbar. Förföljelser, övergrepp och
diskriminering är vardag för assyrier och slutar inte att inträffa. För att kunna bedriva långsiktiga projekt och
genomföra akuta samt effektiva insatser behöver vi ständigt bidrag för vår fond för assyrierna i hemlandet. Du kan
som en av Assyrier Utan Gränsers bidragsgivare göra en avgörande insats och hjälpa till i arbetet för det assyriska
folket i hemlandet.
Att bidra till Assyrier Utan Gränser via autogiro innebär ett regelbundet givande. Ditt stöd är då en långsiktig
investering i utsatta assyriers liv. En fast månadspeng förs över automatiskt från ditt konto till Assyrier Utan
Gränsers. Du kan när som helst ändra belopp, göra uppehåll eller avsluta ditt månadsgivande. Du väljer själv belopp,
från 50 kr i månaden och uppåt. Du får kontinuerlig information om vad ditt
bidrag används till genom Assyrier Utan Gränsers nyhetsbrev.
Som bidragsgivare hjälper Du de utsatta assyrierna varje dag, året runt. Du
hjälper dem vid katastrofer och Du ger dem hjälp med de mest grundläggande
och livsavgörande behoven.

Hjälp fler assyrier idag!

Skolpaket till barnen
i fadderbyn Bsorino!
Ett av Assyrier Utan Gränsers mål är att satsa på att barn och ungdomar som
lever kvar i hemlandet skall få bättre möjligheter till utbildning och en roligare
och mer kreativ fritid. Som första projekt för vår fadderby bestämdes redan
tidigt att vi vill att barnen skall vilja lära sig mer och känna att utbildning är
viktigt. Det beslöts därför att ett skolpaket skulle sändas till barnen. Efter att
flertalet gånger talat med våra kontaktpersoner i byn, så kunde behovet av
skolmaterial sammanställas. Fokus skulle ligga på basmaterial såsom pennor,
papper, radergummin och kalkylatorer. Men för att barn skall utvecklas även
på fritiden, så bestämdes att bland annat även fotbollar, hopprep och andra
leksaker skulle sändas till barnen för att stimulera dem till att inte bara vara
inomhus på för mycket, utan även umgås tillsammans utomhus. För att ytterligare få barnen att känna gemenskap och
stolthet över sin by, så trycktes fotbollströjor upp till dem, med deras egen ‖Assyriska Bsorino-logga‖.
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Så här skriver en assyrisk pojke om skolan och fritiden i byn:
”Mitt namn är Yusuf och jag är 10 år. Jag går i skolan i femte klass. Efter skolan går jag på
modersmålundervisning. Jag är jättenöjd över sakerna ni har skickat, jag tackar er. Jag bor i byn och har 7 syskon.
I mitt hem är vi 11 personer. Och i min by finns det 25 kyrkor. På min fritid så vill jag gå till lekparken, men vi har
ingen lekpark. Därför sitter jag hemma istället. Om ni skulle bygga en lekpark till oss skulle jag bli jätteglad. Ännu
en gång tackar jag er”.
Väl medvetna om att paketen skulle nå barnen strax innan julfirandet, så skickades även svenskt godis till
skolbarnen – något de kan bjuda sina kompisar i andra byar på. När det var dags för barnen att få sitt paket så
var de samlade i sitt klassrum i byn – förväntansfulla och glada. De var oerhört nyfikna på vad paketet skulle
innehålla och hade ägnat hela skoldagen, sedan de fått veta att de skall få ett paket, åt att diskutera så som endast
barn före julklappsutdelning kan göra.
Reaktionerna från barnen var oerhört positiva och glädjen är stor. Så här skriver en flicka:
”Jag heter Hena Tutak och är 9 år. Jag går i tredje klass. Jag hälsar er varmt. Presenterna ni har skickat till mig
och mina vänner var jättefina, tack. Det som var mest glädjande för oss var att ni skickade de saker som vi behöver
till skolan. Gud vare med er.” Det är många gånger så att vi i väst tar saker och ting för givet. Barnen i vår
fadderby kanske inte har lika många fina saker som barn i samma ålder i t ex Sverige, men de uttrycker i sina brev
ändå en glädje över det de har, och över att vara tillsammans i byn.
En annan flicka skriver följande:
‖Hej!
Mitt namn är Ayten Yalu och jag är 10 år gammal. Jag går i femte klass. I min familj är vi fem flickor, min mamma,
pappa och bröder. Tre av mina syskon är äldre än mig. Jag har sex stycken vänner i byn.
I min by finns det mycket folk. Jag är jättenöjd med mitt liv. Och det finns många roliga stunder i mitt liv. Jag gillar
mitt hem jättemycket och alla barnen i byn är mina vänner. Och jag tycker om dom mycket. Folket i byn lever också
ett bra liv.
Paketen som ni skickade till oss gläder oss jättemycket. Jag använder dom när jag går till skolan och i kyrkan. Jag
är jätteglad för presenterna.”
Byns föräldrar och hemspråkslärare meddelade att det var länge sedan de sett barnen i byn vara så glada. Alla
barn kände en stolthet när de fick gå till skolan i sina nya kläder och med sitt nya skolmaterial, de behövde inte
känna sig underlägsna de andra barnen på något sätt, och hälsar följande:
”Kära förening Assyrier Utan Gränser
Guds hälsningar till er. Vi önskar att Gud skall vara med er och att ni lever ett gott och friskt liv. Paketen som ni
har skickat till skolan har vi tagit emot med glädje. Ni har spridit glädje till eleverna.
Tack för den nära gemenskapen ni visar oss och vår kyrkoskola… Vi hoppas att Gud kommer ge tillbaka
vänligheten som ni har visat oss och hjälpa er också. Våra böner tillägnas till er förening. Alla föräldrar, barn och
invånare i byn önskar er kärlek och hopp och har en stor respekt för er av hela sitt hjärta. Vi hoppas att Gud
kommer att hjälpa er med alla era arbeten och projekt, stora som små.

Malfono Yakub Tutak - med byns invånare
Avslutningsvis så hälsar eleverna att vi är välkomna att hälsa på dem, för det är mycket som
är värt att ses i deras by. Så här skriver 12-åriga Yuhanun:
‖Hej!
Mitt namn är Yuhanun. Jag är 12 år och går i sjunde klass. I min familj är vi 9 personer. Jag har fyra yngre syskon
och sju vänner i byn. Det finns 27 familjer som bor i byn, vi går i skolan och till kyrkan. I vår skollokal i byn har vi
bord och stolar i dåligt skick, men ingen lekpark. Om ni kunde fixa det till oss så skulle vi bli jätteglada. Klockan
06.00 varje dag till 12 på förmiddagen går vi i turkiska skolan. Om ni skulle komma hit på sommaren och besöka
oss skulle vi bli jätteglada. Vår by och områdena omkring vår by är jättefina. Min familj och vänner hälsar er. Jag
lever ett gott liv med mina vänner. Tack så hjärtligt för presenterna.”

Vi på Assyrier Utan Gränser är oerhört glada över reaktionerna från barnen och
byns invånare. Vi vill rikta ett stort tack till alla Er som hjälpt oss att göra detta
möjligt och hoppas att detta åtminstone skall fylla barnen med lust att lära och
vilja att gå till skolan och få en roligare och friskare fritid med utomhuslek. Tack!
100

Rapport från Syrien
Inför jul drog Assyrier Utan Gränser igång en julkampanj för assyriska
flyktingar i Syrien. Resultatet blev, tack vare alla våra bidragsgivare,
medlemmar och samarbetspartners, väldigt lyckat.
Den 14 december 2008 var det dags att bege sig mot Damaskus, Syrien, för att gåvorna som skänkts skulle komma
flyktingarna tillgodo. Väl på plats i Damaskus blev Assyrier Utan Gränsers representanter väl bemötta av andra
hjälpföreningar och även den syriska regeringen. Flyktingarna från Irak ses av den syriska regeringen inte som
flyktingar, utan som gäster i landet, i och med att Syrien inte skrivit
under Genévekonventionen om flyktingar. Detta innebär att de som
flytt från Irak till Syrien måste finna eget boende, arbete, mat osv. De
måste helt enkelt försörja sig själva.
Den 23 december var alla förberedelser och inköp klara. Redan tidigt
på morgonen stod många flyktingar i kö, ute i kylan, och väntade på
att få hämta sitt matpaket. Klockan 9 öppnades portarna och
stängdes inte förrän tolv timmar senare, klockan 21 i den mörka
natten.
Varje familj fick olika stort matpaket, i proportion till antalet
familjemedlemmar. Glädjen och tacksamheten hos de assyriska
flyktingarna var obeskrivlig. Många känner sig helt bortglömda, och
flera uttryckte glädjen över att det finns medmänniskor som tänker
på dem.
För att få hämta ut matpaket var flyktingarna tvungna att ta med sig
sitt pass samt skriva under att man tagit emot hjälp. Detta för att
förhindra att människor som inte är flyktingar tar del av hjälpen och
säljer maten för att tjäna pengar. Det är också en säkerhet för att en
familj inte skall kunna skicka flera familjemedlemmar och på så sätt
få mer än någon annan – det finns tyvärr många människor i behov
och det är viktigt att så många som möjligt får ta del av den knappa
hjälp som finns.
Matpaketet per familj bestod av: 2 l matolja, 2 kg tomatpuré, 1 kg
aprikossylt, 3 burkar konserverat kött, 3 kg ris, 3 kg socker ½ kg
mjölkpulver, 2 kg tvättmedel, 6 st tvål.
Beroende på hur många medlemmar familjen bestod av, kunde mängden mat variera. Paketet beräknas räcka i ca 2
månader.
Tvål och tvättmedel glöms många gånger bort, men hygien är otroligt viktigt för hälsan, i och med att flyktingarna
många gånger inte får i sig tillräckligt med livsviktig näring och vitaminer.
Totalt sett fick 200 assyriska familjer matpaket uthämtade! Det motsvarar 959 stycken assyriska flyktingar! Detta är
tack vare alla som bidragit till Assyrier Utan Gränsers julkampanj. Tack!
Samtidigt som det känns fantastiskt att ha hjälpt så många människor till att få mat, är det med stor sorg att tänka på
alla de familjer som stod i kö och var i behov av matpaket men tyvärr inte kunde få mat på grund av att resurserna inte
räckte till.
Det gör ont i hjärtat att behöva säga till en gammal assyrisk kvinna som stått i kö i tolv timmar att maten tyvärr tagit
slut. Det är inte lätt att titta på ett litet, trött och förkylt flyktingbarn och skaka på huvudet när barnets mamma gråter,
eftersom familjen blev utan mat denna gång. Dessa bilder etsar sig fast i hjärnan och hjärtat och motiverar till fortsatt
arbete för de utsatta flyktingarna.
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Läkarvård och medicin till flyktingarna
Många assyriska flyktingar som befinner sig på flykt i Iraks grannländer är i akut behov av medicin och läkarvård.
Julkampanjen handlade även om att hjälpa människor som lider i det tysta, då de inte har råd med att bekosta
sjukhusbesök och livsnödvändig medicin.
I Sverige har vi det otroligt bra att vi inte behöver vara rika för att få den hjälp vi behöver om vi skulle bli sjuka. För
flyktingarna i Syrien är situationen det motsatta. Flertalet flyktingar har blivit torterade och våldtagna. UNHCR
rapporterar de aldrig sett grövre fall av våldtäkter och tortyr. Läkare i Stockholm som fått ta del av bilderna på dessa
människor, har vänt ansiktet och inte klarat av att titta.

Nedan följer exempel på flyktingar som fått hjälp, tack vare Assyrier Utan
Gränsers julkampanj:
• En 29-årig tvåbarnsfar har mist ena ögat. Han är i stort behov av ett emaljöga, så att såret som finns nu
inte skall bli infekterat. Ett läkarbesök och medicin för att förhindra infektioner och inflammationer
provisoriskt, har betalats av Assyrier Utan Gränser. Tyvärr finns i nuläget inte tillräckligt med resurser för
att bekosta operation.
• En liten femårig flicka lider av dålig mage. Läkarna vet inte riktigt vad det beror på, men tror att det kan
ha att göra med att hennes njurar inte fungerar normalt – hon är i behov av operation. Den lilla har även
drabbats av en blodpropp nära hjärtat och utan den medicin som Assyrier Utan Gränser kunde bekosta, så
vet man inte hur länge hon överlevt.
• En 22-årig kille blev svårt torterad i hemlandet. Läkaren som undersökte honom konstaterade bestört att
delar av hans inre organ var borta! Det är ovisst om killen kan överleva – utan hjälp kommer han definitivt
inte att göra det.
• En 40-årig kvinna med fyra barn har ett fel på ryggraden och infektion i ryggmärgen. Hon lider, men
berättade att hon mest var orolig för hur det skulle gå för hennes barn om hon inte klarade sig. Hon har
även hjärtproblem. Läkaren skrev ut recept och medicin inhandlades.
• En 17-årig kille har blivit torterad till den grad att han är förlamad till 75-80%. Läkaren som undersökte
honom kunde knappt hålla tillbaka tårarna – han hade aldrig sett eller hört om något så fruktansvärt.
Männen som torterat honom hade hållit honom fången i flera dagar.
• En 42-årig fyrabarnsmor har högt blodtryck i aortan. Läkaren säger att hennes hjärtmuskel är trött och att
hon behöver medicin.
Av respekt för de sjuka som fått hjälp, väljer vi att inte lägga ut deras namn eller foton. Vi vill skydda deras integritet
och inte exploatera dem. Vi kan dock berätta att 18 flyktingar fått hjälp med läkarbesök och medicininköp. Behovet är
dock mycket större än så. Vår förhoppning är att vi skall kunna fortsätta hjälpa de ovanstående, samt hjälpa många
fler.
Vår samarbetspartner i detta fall, Assyrian Aid Society in Sweden, skickade inte endast ner en representant för att de
utsatta assyriska flyktingarna skulle få mat och medicin, utan hade som uppdrag att väl på plats även att kartlägga
behovet hos flyktingarna.
Ett av Assyrian Aid Society in Swedens mål var att öppna ett lokalkontor i området, för att underlätta framtida arbete
och fortare och mer effektivt kunna få ut hjälpen. Vi är mycket glada över att de lyckades och kommer att fortsätta
samarbetet.

Assyrier Utan Gränser kommer kontinuerlig att fortsätta hjälpa de
assyriska flyktingarna i Syrien och Jordanien
med mat och läkarvård.
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-Socialdemokraterna i Botkyrka
-Assyriska Riksförbundet i Sverige
-Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka
-Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

Ni är varmt välkomna till Fittja Äng lördagen den 11 augusti kl. 13 - 16 då
Mona Sahlin sommartalar. Det är första gången Socialdemokratiska
Partiet har en kvinnlig partiledare och det är första gången sommartalet
hålls i Botkyrka. Det är både stort, ärofyllt och historiskt. Det är ett
tillfälle man inte vill missa. Ta med släkt och vänner och kom till Fittja
Äng. Det blir en dag att minnas!
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka - i samarbete med Assyriska Kulturföreningen i
Norsborg kommer att ha ett informationsbord för att informera om resp. förening samt
om assyriernas olika frågor. Detta är ett stort tillfälle för oss att informera om
Assyriernas situation inte minst om den dystra läget i Irak. Enligt vissa källor förväntas
många personer från svenska och även internationella median komma till denna dag.
Alla är välkomna!
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

Socialdemokraternas (o)demokratiska
behandling av oss assyrier…
Med anledning av frågans karaktär och den stora uppmärksamhet som
har uppstått kring händelsen, vill undertecknade i det följande
informera allmänheten om hur frågan har utvecklat sig.

Bakgrund
När Mona Sahlin valde att hålla sitt sommartal i Botkyrka, närmare bestämt i Fittja
äng, bjöds våra föreningar att ställa ut med informationsbord och uppträdanden
den 11 augusti 2007. De assyriska föreningarna i Hallunda och Norsborg (Assyrien
Kulturcenter och Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka) hade i förväg kommit överens om att samarbeta under
arrangemanget och gemensamt sätta upp banderoller.
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Väl på plats, fylldes två bord av böcker, CD-skivor och informationsmaterial om assyrier och dess kultur.
Folkdansgruppen från Assyriska Kulturföreningen skulle uppträdda med ett par assyriska danser. För att försäkra sig
att allt var i sin ordning frågade föreningsrepresentanterna en av funktionärerna från det socialdemokratiska
arbetarpartiet om det var okey att sätta upp en banderoll med texten ‖Erkänn folkmordet på assyrierna 1915!”.
Funktionären gav sitt medgivande utan några som helst tveksamheter. Efter en stund kom ordföranden för
socialdemokraterna i Botkyrka och tillika riksdagsledamoten Christina Zedell fram och visade en viss tveksamhet för
banderollen, men efter en del förklaringar och en vänskaplig dialog mellan henne och George Baryawno, representant
för Assyrien Kulturcenter, tyckte även hon att det var helt OK att banderollen kvarstår. Så långt är allt väl.

Socialdemokraterna böjer sig för
hotelser
På plats fanns även representanter för den turkiska föreningen i
Alby samt turkiska riksförbundet. När dessa såg banderollen
kontaktade de omedelbart de socialdemokratiska ansvariga för
arrangemanget, Jens Sjöström och Christina Zedell, och krävde
att banderollen skulle tas ner. De hotade med att om inte så
skedde, skulle de packa och lämna arrangemanget. Tydligen tog
socialdemokraterna hotet på yttersta allvar när de omedelbart
vände sig till assyrierna och krävde att banderollen skulle tas ner.
Även assyrierna, som både var förvånade och besvikna över
socialdemokraternas agerande, övervägde att packa och lämna
platsen i protest. Men efter en rad överläggningar sinsemellan
beslöt ledningen för båda föreningarna att stanna kvar och
tillmötesgå kravet genom att ta ner banderollen. Värt att nämna är
att vid det här laget hade turkarna redan lämnat arrangemanget
utan att ens avvakta förloppet. Så det kan tyckas att
socialdemokraternas krav på att banderollen skulle tas ner var helt
onödigt eftersom det inte längre fanns några turkar kvar där. Detta
till trots envisades socialdemokraterna att banderollen till varje
pris skulle tas ner. Orsak? Socialdemokraterna ville inte förarga
turkarna. Att däremot trampa på och såra stoltheten hos medlemmarna i två assyriska föreningar, med flera
sympatisörer dessutom, var helt OK…

Efterverkningar
Inte oväntat uppmärksammades händelsen stort i massmedia, tidningar och webbsajter, först genom reportrar som
fanns på plats och sedan genom Eko redaktionens återberättelse av händelsen samt intervjuer med George Baryawno.
I feta rubriker kritiserades socialdemokraterna. En del av rubrikerna ljöd så här:

”socialdemokraterna tummar på yttrandefriheten”, ”socialdemokraterna
bryter mot yttrandefriheten”, ”Assyrier tvingades ta ner Seyfobanderoll”,
”Mångkulturellt bråk på sossarnas bakgård”, sluta att klumpa ihop
människor”, ”Folkmordet som inte får nämnas”, ”Fega socialdemokrater”,
”Feghet eller okunskap”?”
Hos assyrierna själva var känslorna blandade. Alla var upprörda och frustrerade på gränsen till att avbryta all kontakt
med socialdemokraterna för tillfället för att fundera över hur man skulle agera framöver. Att Mona Sahlin i sitt tal tog
upp palestinierna och nämnde flertalet gånger kurderna och turkarna som ‖våra vänner‖ och ‖våra bröder‖ men inte
ett enda ord yttrades om assyrierna, trots de assyriska föreningarnas engagemang under arrangemanget, gjorde det
hela inte lättare. Besvikelsen över att ha marginaliserats utav socialdemokraterna var påtaglig.
Ledningen i båda föreningarna manade till lugn hela tiden och rådde att man skulle avvakta mötet med
socialdemokraterna som skulle äga rum den 7 september. Alla var dock överens om att saken inte fick passera
obemärkt. En offentlig ursäkt och viss upprättelse från socialdemokraterna var på sin plats ansåg samtliga. Exempel
på upprättelse som sådan skulle kunna vara att socialdemokraterna stödjer kravet på uppförandet av ett Seyfo
monument i Botkyrka kommun, ett önskemål som av båda berörda assyriska föreningarna framförts till
socialdemokraterna under ett möte med Jens Sjöström den 5 juni 2007.
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Mötet den 7 september 2007
Fredagen den 7 september träffades representanter för båda
föreningarna, George Baryawmo, Feyyaz Kerimo, Fehmi
Barkarmo Afram Baryakoub, Munir Shukro, Nail Barkasho
och socialdemokraterna. I mötet deltog även Assyriska
Riksförbundets ordförande Rachel Hadodo. Anledningen till
att Riksförbundet kopplades in är att det till riksförbundet
har inkommit flera reaktioner från assyrier runtom i landet
sedan händelsen uppmärksammats i massmedia. Det är
många som ifrågasätter den assyriska gruppens samarbete
med socialdemokraterna när partiet inte tillåter en banderoll
som kräver ett erkännande för folkmordet från Turkiet. Man
frågar också om det numera är så att socialdemokraterna
öppet går Turkiets ärenden då socialdemokraternas
avvisande av banderollen går precis i linje med Turkiets
förnekande av folkmordet. Därmed betraktas saken numera
inte som en isolerad händelse begränsad till Botkyrka utan en händelse av nationell karaktär för hela den assyriska
folkgruppen i Sverige.
Under mötets början bad Christina Zedell om ursäkt för hanteringen av frågan och beklagade sig över att hon inte
visste hur viktig frågan var för assyrierna. Men ursäkten var föga tillfredsställande för den assyriska delegationen
eftersom Jens Sjöström, som också aktivt krävde att banderollen skulle tas ner, har kunskap och är insatt i frågan.
Dessutom är det anmärkningsvärt att ordföranden för socialdemokraterna i Botkyrka kommun och tillika
riksdagsledamoten Christina Zedell inte har bemödat sig att skaffa sig bättre kunskap om assyrierna trots att en
ansenlig mängd av socialdemokraternas röster kommer från samma folkgrupp. Att det är tack vare rösterna från just
den assyriska folkgruppen som socialdemokraterna har fått förlängt mandat i Botkyrka kommun borde både Christina
Zedell och Jens Sjöström veta, om någon.
Under mötet tog den assyriska delegationen även upp socialdemokraternas vacklande hållning i benämningsfrågan på
vårt språk. Bakgrunden till detta är att Socialdemokraterna hade i en annons i tidningen Mitt i Botkyrka strax före
valet använt Benämningen syrianska för vårt språk på vilket reagerade båda föreningarna med ett skriftligt krav på en
skriftlig förklaring och ett uttalat förtydligande gällande partiets hållning i denna fråga. Det har nu gått nästan ett år
sedan brevet skickades till socialdemokraterna och fortfarande har de inte svarat trots flera påminnelser från
föreningarnas sida.
Socialdemokraterna framförde önskemål om fortsatt dialog och samarbete trots det som har hänt och signalerade
bland annat om att man var villig att inleda diskussioner om uppförandet av ett Seyfo monument, dock utan några
konkreta löften.

Våra krav på socialdemokraterna
Den assyriska delegationen svarade enligt följande:
Vi hoppas att partiet värnar om yttrandefriheten så som det anstår ett arbetarparti och inte ger vika för hotelser
och/eller påtryckningar från en del personer och/eller organisationer. Men det vill vi gärna se bevis på. Och sådana
bevis kan vi endast acceptera genom konkret handling. Sammanfattningsvis vill vi se följande i skrift:
1 en offentlig ursäkt
2 ett svar på brevet angående partiets hållning i benämningsfrågan
3 Socialdemokraternas ståndpunkt i folkmordsfrågan
Socialdemokraterna föreslog ett gemensamt uttalande vilket även skall innehålla en offentlig ursäkt från
socialdemokraternas sida. De lovade att inom en vecka komma med ett utkast till uttalandet. När det gäller de två
andra kraven gavs det inga konkreta svar och därför inväntar den assyriska delegationen fortfarande ytterligare svar
från Socialdemokraterna.
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

2007-09-12
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Gemensamt uttalande från
Socialdemokraterna i Botkyrka och
Assyriska Riksförbundet
Med detta uttalande vill vi klargöra för det som inträffade under Mona Sahlins sommartal i Botkyrka 2007-08-11
samt hur vi förhåller oss till det inträffade och vår fortsatta relation. Vid sommartalet krävde socialdemokraterna
av de två assyriska föreningarna som deltog att ta ner en banderoll med texten ”Erkänn folkmordet på assyrierna
1915 i Turkiet”, efter protester från turkiska föreningar. De assyriska föreningarna valde efter en lång diskussion
att tillmötesgå kravet.
Med anledning av den händelsen träffades Socialdemokraterna i Botkyrka, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka,
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka och Assyriska riksförbundet den 7 september 2007 för en dialog kring det.
Vid den träffen framförde Socialdemokraterna i Botkyrka en ursäkt för hanteringen till de assyriska
organisationerna.
Socialdemokraterna i Botkyrka har under många år haft ett gott, nära och fruktsamt samarbete med de assyriska
organisationerna. Vi har under denna tid fört många givande samtal och relationen har präglats av samförstånd
och kamratskap.
Vi har en ömsesidig respekt för varandra och för de frågor som båda parter driver. Dialog och diskussion om
folkmordsfrågan - Seyfo och även andra frågor kommer att fortsätta föras mellan oss i samförstånd och nära
relation.
Jag som ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka beklagar och ber om ursäkt för det inträffade och inser att
det inte borde ha hanterats som det gjordes.
Istället för att titta bakåt blickar vi nu framåt och försöker se lösningar på problem och frågor som kan dyka upp i
vår gemensamma väg.
Christina Zedell

Rachel Hadodo

Ordförande

Ordförande

för Socialdemokraterna i Botkyrka

för Assyriska Riksförbundet

S. tar emot information om Seyfo
Under måndagen den 15 oktober mottog socialdemokraterna i
Botkyrka en informationsfolder från AKC om folkmordet mot
assyrier. Överlämnandet av informationen kom efter en direkt
förfrågan från socialdemokraternas ordförande i Botkyrka, Cristina
Zedell som ville ha mer kunskap om folkmordet Seyfo som ledde till
hundratusentals assyriers död i det dåvarande Turkiet mellan 19141918.
Informationsfoldern innehåller bland annat ett tal av Prof. Ove Bring
från försvarshögskolan där han uppmanar de svenska politikerna att
erkänna Seyfo såsom man har erkänt Förintelsen och andra
folkmord.
Den överlämnade informationen kan ses som efterspelet till händelsen i somras då socialdemokrater tvingade assyrier
att ta bort en banderoll med uppmaning om erkännande för Seyfo under Mona Sahlins sommartal. Sedan dess har
socialdemokraterna bett om ursäkt och förklarat att de nu ska ta tag i Seyfo frågan.
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Iraqi Assyrians call for their own federal
region: Assyria
Political Platform of Save Assyria Front (SAF)
The transition from the reality of our divided nation toward unification is the duty of the
Assyrian contemporary political movement, where the rules of procedure and the political agenda of Assyrian
organizations and parties recognize the historical and national inherent rights to Assyria, with no non-Assyrian
patriotic affiliation by the Assyrian individual to abolish national affiliation. Due to the tragic situation of the
Assyrian cause, an Assyrian expanded Conference was held in Stockholm, Sweden from December 15- 17, 2006, which
was followed by the SAF founding conference in Tblisi, Georgia, from March 15-17, 2007. Since its founding, SAF has
emerged as a national, political, and ideological front which believes that ―Ashur‖ (Assyria) is land, people and culture.
SAF represents parties and civil and political institutions of the Assyrian nation, which are currently struggling for the
inherent national rights of the Assyrian people.

Moscow, 26/08/2007

Positions and Objectives of Save Assyria Front
At the international level:
First: SAF is struggling for the recognition of the Assyrian people as an independent identity, equal with other
citizens with rights and obligations in every country. SAF also strives to influence key decision-making centers and
players, at international, regional, or national levels to ensure the future and the fate of Assyrians as an indigenous
people, based on the Charter of the Declaration of Human Rights of 10/December 1948 (and other international
covenants). SAF works to secure the national rights of the Assyrian people regardless of changes to the political map.
Second: SAF rejects all kinds of terrorism and ethnic discrimination among human beings on the basis of color,
language, religion, social origin, and differentiating between men and women contrary to the Universal Declaration of
Human Rights.
Third: SAF is working at the international, regional and national levels to spread democracy to launch political and
civil freedoms, through strengthening relations with the governments and peoples of the world.
Fourth: SAF supports the peaceful coexistence between ethnic components internationally, regionally and nationally,
preserving ethnic rights equally, furthering freedom and justice, strengthening relations with peace makers, and
supports democratic movements and the institutions of civil society, to reinforce national independence and end all
forms of exploitation and subordination, politically and economically.
Fifth: SAF recognizes the ability of the United Nations, its affiliates, and other international organizations in
resolving disputes peacefully and protecting world peace.
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At the Assyrian national level:
First: SAF maintains that Assyria is occupied; therefore we are working for an Assyrian region to be called ―Assyria‖,
linked directly to the central Iraqi government, where Assyrians will preserve their identity and presence in the land of
their ancestors. An Assyrian region is currently defined as follows:
North: The international borders of the state of Iraq with Turkey and Syria.
East: Including the Nirwa and Rikan regions, down to the Greater Zab River
West : The Tigris River.
South: The point where the Greater Zab meets with the Tigris River.
Second: SAF assures the authenticity of the Assyrian people in Iraq, and will work to gain the international and Iraqi
recognition for the Assyrian people as indigenous people of Iraq, and the right of every Assyrian to gain Iraqi
citizenship regardless of residence or current citizenship.
Third: SAF assures that the Assyrian identity is inclusive for all Assyrians and rejects all the new-made and
compound names to identify the Assyrian nation, and will work to correct the clauses of the Iraqi constitution
concerning the Assyrian identity.
Fourth: SAF assures that the Assyrian political decision must be independent and not linked to any other option.
Fifth: SAF will confront and stand against any attempt to marginalize the Assyrian identity as land, people and
culture.
Sixth: SAF assures that immigration and deportation from Assyria is incompatible with the national aspirations of
the Assyrian nation. SAF will therefore work to end the forced displacement.
Seventh: SAF assures that claims for the inherent rights of the Assyrian people in Iraq should be directed through
the central government and the international level, and has the right to use all means to achieve its goals.
Eighth: SAF maintains the necessity to purify the current Assyrian political atmosphere from remnants of previous
eras, in what serves the Assyrian nation‘s interest.
Ninth: SAF recognizes that Assyrians suffered Genocide at the hands of Turks and Kurds during the 1 st World War,
and that this Genocide was planned by the Ottoman Empire. SAF also maintains that the massacre which took place
Northern Iraq in August of 1933 was also Genocide, planned and carried out by the Iraqi government, and SAF will
work to gain recognition of these Genocides through the legal process.

At the Iraqi national level
First: SAF understands the need for purposeful dialogues with all Iraqi factions to reach firm convictions regarding
the recognition of the legitimate national rights of the Assyrian people and the rest of the Iraqi groups who are subject
to persecution and forced displacement.
Second: SAF recognizes the necessity of brotherhood between all ethnic and religious groups existing in Iraq.
Third: SAF demands that the Iraqi constitution must equally safeguard the national rights of all Iraqi groups, and
rejects any attempts to marginalize the Assyrian nation‘s rights and presence in its historical land under sectarian and
factional concepts.
-

Long live Iraq - Long live the Assyrian nation

Source: Save Assyria Front, saveassyriafront@yahoo.com
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ASSYRIENS BEFRIELSE FRONT
Moskva, 31 augusti 2007
Resultat av Presskonferensen
27 augusti 2007

”Assyriska folket är fast beslutna
att kämpa för sina rättigheter”
Konstantin Maximov (översatt av A.Get) Moskva
- Assyrier ber Ryssland om hjälp att lösa de kristnas problem i Irak
- Assyriska folket kräver erkännande
- Medlemmar av Assyyriens Berfrielse Front anser att endast nationell- territoriell autonomi kan
rädda irakiska assyrier från etniskt och religiöst massmord
- Ryska Linjen (S:t Petersburg), 29.08.2007 Assyrier ber Ryssland om hjälp att lösa de kristnas
problem i Irak.
Representanter för assyrier – ett gammalt folk boende i Norra Irak, Iran, Syrien och Turkiet – har under
kongressen i Moskva bildat organisationen "Rädda Assyrien Fronten". På presskonferensen 27 augusti, framförde
Organisationen för första gången ett pressmeddelande där den vädjade att Rysslands regering skulle initiera i FN
en granskning av de kristna minoriteternas problem i Irak, - meddelar RIA NOVOSTI (= ”RIA NYHETR”). ”Vi vill
att Ryssland, som en av stormakterna och en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd, skall engagera
världssamfundet att granska det assyriska folkets problem” - förklarade viceordförande av organisationen
"Regional nationell-kulturell autonomi av assyrier i Moskva” (Iosif Zaya), som också representerade Fronten.
Enligt honom, har situationen försämrats för varje dag för de icke muslimska minoriteterna i Irak (assyrier,
jezider, sabeer) sedan fallet av Saddam Husseins regim och efter den utländska ockupationen av landet.
I dag bor c:a sex hundra tusen assyrier i Irak. Assyriska samfund finns också i Ryssland, Libanon, USA, Sverige,
Georgien, Armenien, Tyskland, Storbritannien och andra länder. ”Assyrier i hela världen hoppas på en framtid i
och med att Ryssland blir mer aktivt i Mellanöstern”, - sade Zaya. Han tillade också, att assyrier har sedan
gammalt vänskapliga förbindelser med Ryssland.
Enligt 2002 års folkräkning, bor idag fjorton tusen assyrier i Ryssland. De tre största samfunden har c:a tre tusen
assyrier var. Dessa finns i Moskva, i regionen av Krasnodarsk (‖Krasnodarskij kraj‖) och i Rostov-område
(‖Rostovskaja oblastj‖).
Ryska Linjen, Православие.Ru / Pravoslavie.Ru
(Pravoslavie = ” Rysk Ortodoxa kyrkan”)
29.08.2007
Assyrier ber Ryssland om hjälp att lösa kristnas problem i Irak Representanter för assyrier – ett gammalt folk boende i
Norra Irak, Iran, Syrien och Turkiet – har under kongressen i Moskva bildat organisationen "Rädda Assyrien
Fronten". På presskonferensen 27 augusti, framförde Organisationen för första gången ett pressmeddelande där den
vädjade att Rysslands regering skulle initiera i FN en granskning av de kristna minoriteternas problem i Irak, meddelar RIA NOVOSTI (=‖RIA NYHETR‖). ‖Vi vill att Ryssland, som en av stormakterna och en permanent medlem
av FN:s säkerhetsråd, skall engagera världssamfundet att granska det assyriska folkets problem‖ - förklarade
viceordförande av organisationen "Regional nationell-kulturell autonomi av assyrier i Moskva‖ (Iosif Zaya), som också
representerade Fronten.
Enligt honom, har situationen försämrats för varje dag för de icke muslimska minoriteterna i Irak
(assyrier, jezider, sabeer) sedan fallet av Saddam Husseins regim och efter den utländska
ockupationen av landet.
‖Assyriernas situation är bedrövlig även om allt folk i Irak upplever en tragedi. Bara under de senaste fyra åren har två
tredjedelar av de Irakiska assyrierna blivit tvungna att fly till grannländer‖, - betonade Zaya. I dag bor c:a sex hundra
tusen assyrier i Irak. De bor för det mesta i de norra delarna av landet (staden Mosul) och i Bagdad. Assyriska
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samfund finns också i Ryssland, Libanon, USA, Sverige, Georgien, Armenien, Tyskland, Storbritannien och andra
länder. Moderna assyrier anser sig vara avkomlingar från arameiskttalande Mellanösternbor som antog kristendomen
under det första århundradet. Som sitt historiska fosterland räknar assyrier territoriet mellan två floder – Tigris och
Eufrat, alltså Mesopotamien, nuvarande Irak. Enligt olika källor, finns det c:a fyra miljoner assyrier i världen.
Rädda Assyrien Frontens kongress ägde rum I Moskva fredagen den 24 augusti. Rädda Assyrien
Fronten är en internationell rörelse av assyrier som kämpar för sitt folks rättigheter i det
historiska fosterlandet – Irak. Rädda Assyrien Frontens organisatörer ber Irakiska regeringen och
världssamfundet att stödja en rad åtgärder för att underlätta de kristnas situation i Irak.
Några av sådana initiativ är:
- att införa i den Irakiska konstitutionen ett erkännande av assyrier som Irakisk ursprungsbefolkning;
- att tillmäta det assyriska språket status av riksspråk (liksom arabiska och kurdiska);
- att tilldela självadministrationsrätt till assyrier i regioner där det finns en stor befolkning av assyrier;
- att alla assyrier boende utanför sitt historiska fosterland skall ha rätt till Irakiskt medborgarskap.
‖Assyrier i hela världen hoppas på en framtid i och med att
Ryssland blir mer aktivt i Mellanöstern. Ryssland kan bättre än andra förstå assyriernas problem i Irak och se att
lösandet av problemet har betydelse för välståndet av hela Irak”, - sade Zaya. Han tillade också, att assyrier har
sedan gammalt vänskapliga förbindelser med Ryssland.
Enligt 2002 års folkräkning, bor idag fjorton tusen assyrier i Ryssland. De tre största samfunden har c:a tre tusen
assyrier var. Dessa finns i Moskva, i regionen av Krasnodarsk (”Krasnodarskij kraj”) och i Rostov-område
(”Rostovskaja oblastj”).

To the members of The International Association of Genocide Scholars:

Dear distinguished members of The International
Association of Genocide Scholars.
We would like to forward our appreciation for your decision to acknowledge the genocide perpetuated against the
Assyrian people. Your decision to acknowledge Seyfo, as we Assyrians call the genocide, is of highest importance to
make it known to the world. We applaud your courageous stand and hope your esteemed organization will continue
to advance a formal recognition of the genocide from the Turkish state.
Kind regards
Assyrian International Seyfo Committee, AISC , January 23, 2008

Press release:

Assyria Liberation Party held its third party
congress between 3-5 January 2008
The congress started with a minute of silence in honour for the Assyrian martyrs. The minute of silence was also
dedicated to the memory of Dr. Fuat Deniz.
The delegates of the various branches of the party, both from the diaspora and Assyria, discussed the political
situation in Assyria and the forced emigration, bomb attacks and oppression against our people.
The congress also discussed the religious extremism and the nationalistic extremism which wants to assimilate the
Assyrian people in the Middle East. The situation of our peoples organizations in exile was also discussed and what
role these organizations can do in the field of lobbyism for the Assyrian cause.
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The congress took several decisions.
We call all our religious, political and social organizations to work for the establishment of the Assyria region ( Iqlim
Ashur)
1- The Syrian, Turkish, Iranian and Iraqi governments must aknowledge the indigenous state of the Assyrians and
include this in their constitutions.
2- The work to make Turkey acknowledge the Seyfo genocide 1914-1918 must continue.
3- We urge all national and international organizations to secure the national rights of the Assyrians.
The rest of the decisions are related to the internal organization of the party.
Long live the Assyrian nation.
Long live the Assyrian martyrs.
05/01/2008, 05/09/6757

Assyria Liberation Party

GFA kräver en snabb
internationell action
I Norra Irak
Vi har överlämnat ett document på 39 sidor om
situationen I dagens läge för assyrierna i irak till
utrikesminister för USA.
Dokumentet gavs under konferensen för World
Economic Forum i Davos/Schweiz till Condoleezza
Rice, utrikesminister för USA.
I detta dokument har vi krävt en snabb internationell aktion i norra Irak som är assyriernas
område sedan flera tusen år. Assyrierna är ett folk med en mycket gammal historia i denna
geografiska area. Men trots det så är assyrierna rädda för sina liv med dagliga attacker och våld.
Vi frågade tidigare under konferensen i Tbilisi i Georgia, 9 maj 2005 med Amerikas president
George Bush och president över Georgia Saakashvili.
Kraven från Assyrien befrielse front som vi hade bestämt under konferensen i Moskow i augusti
2007 finns med i dokumentet som vi gav till Condoleezza Rice.
Assyrien befrielse parti – GFA
Schweiz sektionen
25 januari 2008
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Denna kapitel innehåller:

Irak; Autonomi för assyrier är ett måste!
Seyfo – Turkiet

Assyrierna I världen – en kamp för överlevnad

Utvecklingen i världen går allt fortare. Även utvecklingen för det assyriska folket går allt
fortare. Vi kan idag känna att det händer saker hela tiden och att den assyriska frågan är
på väg någonstans. Den står alltså inte stilla som för exempelvis 10 eller 20 år sedan.

Två frågor dominerar den assyriska agendan: Seyfo samt autonomi. Båda frågorna rör
sig framåt. Seyfo-frågan etableras alltmer i historieforskningen och det ser ljust ut för ett
erkännande.

Autonomifrågan är inte lika gammal som Seyfo-frågan men har ändå kommit att hamna
högst på agendan. Ingen annan fråga är lika starkt förknippad med assyrisk överlevnad
som autonomi i norra Irak.

Vi kan urskilja tre grupperingar som var och en har sin egen plan för att uppnå autonomi
i Ninive. Den första gruppen, företrädd av kurder genom politikern Sargis Aghajan, vill se
Ninive hamna under kurdiskt styre. Den andra gruppen, företrädd av ADM, vill ge Ninive
självadministrativa rättigheter och knyta det till centralregeringen. Den tredje gruppen,
företrädd av Assyria Liberation Front, vill se en autonomi knuten till centralregeringen.

Det

är ännu för tidigt att säga vilken grupp det blir som vinner kampen men det
viktigaste är att assyrierna får dessa rättigheter och att de får leva kvar i fred och
rättssäkerhet. År 2008 kan bli avgörande i denna viktiga fråga. Allting är möjligt i en värld
där utvecklingen går allt fortare.
För att gen en bild av dessa två viktiga och även andra frågor publiceras nedan artiklar,
skrivelser som har publicerats i olika sammanhang under år 2007.
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Irak – Assyrierna – Mänskliga rättigheter?
- Hur har situationen för Assyrierna i Irak varit under 2007?
- När ska världen förstå att Assyrierna är utrotningshotade?
- Hur länge kommer de att stå ut?
För att hitta svar på dessa frågor har vi sammanställt
ett urval av skrivelser, artiklar, brev och övriga
dokument som har publicerats under 2007 i olika
platser på internationell media.

Från förstasidan i dagens Metro
International:
Kristna irakier kan få ett eget område i norra Irak. Assyrier
(som också kallas syrianer och kaldéer) och andra ickemuslimska minoriteter i landet har under kriget systematiskt
drivits på flykt och hundratusentals har lämnat landet. 1991
gjordes tre provinser till ett kurdiskt skyddsområde, och Metro kan nu avslöja att det finns långtgående
planer på att skapa ett även för kristna. Källor vid det amerikanska utrikesdepartement bekräftar att samtal
förs om en kristen skyddszon som en del i ett federalt Irak.

Nuri Kino fortsätter sin artikelserie i tidningen Metro.
I går handlade artiklarna om irakiska flyktingar i Södertälje och varför de väljer just denna kommun i
Sverige. Artiklarna redovisade för vilken utsatt situation Assyrier och andra minoriteterna befinner sig i Irak.
Nu har även Amerikanska UD uttalat sig om minoriteternas fruktansvärda utsatthet. Nu reagerar
amerikanska utrikesdepartement. För att skydda minoriteterna kan en fjärde irakisk autonomi bli verklighet
i den så kallade Ninve-slätten i norra Irak.

© EasternStar News Agency

Kristna kan få eget område i Irak
Amerikanska UD:
Ytterligare en autonom region i Irak kan bli möjlig
Amerikanska UD öppnar för möjligheten att ge kristna och andra minoriteter ett eget område i Irak.
Iraks kristna befolkning lider svårt av förföljelse och flyr ur landet. I går publicerade Metro artiklar om varför
lika många irakiska flyktingar tar sig till Södertälje som till hela USA.
I skuggan av kriget i Irak pågår en systematisk utrensning av landets icke-muslimska minoriteter, varav de
flesta är kristna assyrier (syrianer och kaldéer).
Exklusivt för Metro uttrycker nu USA:s utrikesdepartement stark oro över läget och säger att man ser
allvarligt på situationen samt att flera åtgärder vidtagits för att stoppa förföljelsen. Samtidigt öppnar
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amerikanska UD för möjligheten att ge kristna och andra minoriteter i Irak ett eget område där de är
skyddade.
I norra Irak, strax söder om Kurdistan, finns ett område som heter Nineveslätten, som nästan helt befolkas
av Iraks minoriteter, de flesta kristna. Många röster höjs nu för att detta ska bli ett eget administrativt
område, en skyddszon där kristna irakier ska kunna känna sig trygga.
– Kurderna behövde beskyddas 1991. År 2007 är det andra som behöver skyddas. Vi ökar medvetandet
hos kongressledamöter och uppmanar amerikanska kongressen att stödja att assyrierna/kaldéerna/
syrianerna och andra minoriteter som lever parallellt med dem i den norra delen ska få ett eget
administrativt område. Det finns stöd för det i den irakiska grundlagen, säger Michael Youash på
tankesmedjan Iraqi Sustainable Democracy Project i Washington.
I ett mejl till Metros reporter betonar den ansvarige tjänstemannen på amerikanska UD att det viktigaste är
att Irak förblir ett enat – federalt – land. Tidigare har man tänkt sig tre självstyrande regioner, för
sunnimuslimer, shiamuslimer och kurder, men nu kan det alltså bli ytterligare en.
Nuri Kino 2007-03-15

Förslaget får stöd i Sverige
Assyriska riksförbundets ordförande i Sverige, Simon Barmano, säger att han stödjer förslaget om
ett eget område för de kristna minoriteterna och vill att den svenska regeringen också agerar för att
assyrierna ska få en fristad. Det gör även Fredrik Malm, flyktingpolitisk talesman för folkpartiet:
– Jag argumenterar för en autonomi för assyrierna i Ninve så att de kan utveckla en framtid. Men deras
trygghet och säkerhet måste också garanteras. I norr har flera ministrar i den regionala kurdiska regeringen
assyriskt ursprung, och många assyrier har också flytt till det någorlunda lugna Kurdistan. Men de flesta
ser det som en hållplats och vill vidare till bland annat Sverige.
Det är begripligt, tycker Kalle Larsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet. – Det finns omfattande förtryck
av etniska och religiösa minoriteter även i Kurdistan, något som vi ser mycket allvarligt på. Assyrierna bör
få ett slags federation om de själva vill ha det, säger han.
En annan anledning till att man kräver autonomi åt minoriteterna i norra Irak är att man tror att många kan
komma att återvända till Irak om de känner att säkerheten kan garanteras.
– Får vi ett eget administrativt område kan många av flyktingarna igrannländerna välja att återvända i
stället för att ta sig till väst, säger Simon Barmano på Assyriska Riksförbundet.
Nuri Kino, 2007-03-15

Frizon för Assyrier främjar inte Carl Bilds intresse!
Fråga till Statsråd - Utrikesminister Carl Bildt (m)

Kristen frizon i Irak

Det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för assyrier/syrianer/kaldéer i hela
Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak där kristna länge har varit utsatta för förföljelse. Terrorn mot
kristna har förstärkts efter USA:s ockupation av Irak. Hatet från Iraks muslimer mot USA uttrycks i terrorhandlingar
mot kristna grupper bland annat genom bomber mot kyrkor. Många oskyldiga kristna har blivit offer som resultat av
dessa terrorhandlingar. Det finns andra grupper i Irak som också utsatts för förföljelse och som under FN:s
överinseende fått en geografisk frizon för tryggare levnadsförhållanden. De kristna i Irak behöver skydd och ett
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erkännande som ett förföljt folk med ett gemensamt språk och en gemensam kultur. Nu har även amerikanska UD
börjat komma till insikt och diskuterar möjligheten att upprätta en skyddat område för den kristna minoriteten. Jag
anser att Sverige bör ställa sig positivt till de amerikanska signalerna genom att driva på i FN för att få till stånd en
kristen frizon i Irak under FN:s överinseende. Sverige, och framför allt Södertälje, tar emot fler irakiska flyktingar än
vad hela USA gör. En kristen frizon i Irak skulle kunna lindra lidandet och flyktingströmmarna och samtidigt ge
kristna flyktingar som så önskar en plats att återvända till.
Vilka initiativ avser utrikesministern ta för att driva på att de kristna
assyrierna/syrianerna/ kaldéerna erbjuds en frizon under FN:s överinseende

Yilmaz Kerimo (s) 2007-03-21

Svar på fråga 2006/07:915 av Yilmaz Kerimo (s)
Kristen frizon i Irak
Yilmaz Kerimo har frågat mig om vilka initiativ jag avser vidta för att driva på att
de kristna assyrierna/syrianerna/kaldéerna erbjuds en frizon under FN:s
överinseende i Irak.
Den svenska regeringen ser med stor oro på utvecklingen i Irak. Det ökade
sekteristiska våldet har givit upphov till stora flyktingströmmar inom landet och
regionen, vilka även når Europa och Sverige. Våldet drabbar medlemmar ur alla
etniska och religiösa grupper i Irak.
Det ligger i hela världssamfundets intresse att arbeta för ett demokratiskt, stabilt
och sammanhållet Irak. Ett sådant Irak måste byggas på tolerans och samlevnad
som accepteras av alla nationella och religiösa grupper. Särskilda frizoner för olika
minoriteter skulle inte främja en sådan utveckling. Den konstitutionella översyn
som nu pågår är därför viktig. Europeiska unionen och Sverige stödjer den irakiska
regeringens deklarerade avsikt att skapa ett Irak där samtliga medborgare, oavsett etnisk bakgrund eller religion, kan
leva i säkerhet och få sina mänskliga rättigheter respekterade. Detta betonade jag vid mitt samtal med den irakiske
utrikesministern under hans besök i Sverige nyligen. Målet måste vara att alla Iraks medborgare i framtiden får
uppleva fred, säkerhet och demokrati, i sitt eget land.

Stockholm den 4 april 2007
Carl Bildt, Utrikesminister

Assyrier måste få skyddszon

Det är nu dags att ta assyriers (syrianer, kaldéer) situation i Irak och Mellanöstern på allvar. Liksom
kurderna fått en plats i världsmedvetandet är det nu dags att också lyfta fram assyriernas rätt och
behov av att bli erkända och få en plats på jorden, som de kan få kalla sin.
Hundratusentals assyrier har flytt från och inom Irak. Många flyr till Iraks grannländer. Många söker sig också till
Europa och andra världsdelar. Sverige tar emot många.
Flyktingarna rapporterar att kyrkor bombas, kristna flickor våldtas, präster mördas, kristna barn kidnappas, kristna
framställs som landets fiender i samarbete med USA. Den förhållandevis lilla skaran kristna är nu ytterligare
decimerad i det land, Irak, som är assyriernas ursprungsland.
Det är dags för den svenska regeringen, som anser sig vara förespråkare för mänskliga rättigheter och människors lika
värde att engagera sig för det assyriska folkets situation och i EU, FN och andra sammanhang föra upp frågan och
kräva ett eget administrativt område, en skyddszon i Irak för landets kristna, där de kan få känna sig trygga. Många
har i dagarna flytt till Nineve-området i Norra Irak, en del av deras ursprungsområde, och ser den delen av landet som
en möjlig frizon. Frågan brådskar och har stöd i den irakiska konstitutionen.

Margareta Viklund
Ordförande, Svenska Kommittén för Assyrier
www.hujada.com, 2007-04-06
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The Assyrian Iraqi Refugees in Jordan
(AINA) -- In April 2007, Mr. Nuri Kino, the award winning investigative reporter and film maker from Sweden, spent
six grueling days in Amman, Jordan recording and witnessing the dreadful plight of the Iraqi Christian refugees. By
God: Six Days in Amman is a grim and sobering report that will surely shed a new light on the truth and reality of
what is taking place to the less known and less spoken victims of the war in Iraq, the Christian Assyrians (also known
as Chaldeans and Syriacs).
Threats, forced religious conversion, mutilated children,
raped and killed nuns, church bombings, abductions and
daily house break-ins have led to the flight of more than half
of all Christian Assyrians from Iraq.
The majority of Assyrians have fled from Bagdad, Basra and
Mosul. Many parts of Iraq are almost completely emptied of
Assyrians. There is a systematic expulsion of hundreds of
thousands of people; it started with the first coordinated
bombings of churches in 2004.
The report of Nuri Kino is based on interviews with Assyrian refugees in Amman, Jordan and representatives of
international relief agencies and church and human rights organizations working there.
"We traveled to Amman without any planned schedule. We wanted fate to decide whom we would meet. It turned out
to be the right thing to do. One thing led to the other and it resulted in this report that lets the refugees present their
own experiences. We also met with representatives from volunteer organizations, the United Nations High
Commissioner for Refugees, UNHCR and Jordanian authorities," says Nuri Kino in his report.
The report has reached the US Congress, the British House of Common and the parliaments of other countries.

Inquiries can be made at: refugees@aina.org.

www.aina.org 2007-05-21
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Assyrierna förföljda i Irakkrigets skugga
I skuggan av det omfattande våldet i Irak har förföljelserna mot de assyriska kristna nästan inte fått någon
uppmärksamhet alls. Sedan den USA-ledda invasionen började 2003 har 25 assyriska kyrkor över hela
Irak sprängts. Flera präster har blivit bortrövade eller halshuggits. Beräkningar säger att häften av Iraks ca
en miljoner assyrier har lämnat landet sedan 2003.
En del av de irakier som väntas komma till Sverige är anhöriga till assyrier i Sverige.
Assyrierna är utsatta i såväl Turkiet som i Irak i båda fallen främst därför att regimerna inte kan eller vill
försvara deras rättigheter. Samtidigt är assyrierna en av Sveriges största och mest framgångsrika
invandrargrupper. Det borde vara motiv för Sverige att engagera sig för assyriernas situation.

www.wastberg.se
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Om assyrierna i Irak:
The assault on Assyrian Christians
By Paul Isaac
WASHINGTON: A militant Islamic group in Iraq recently issued a fatwa, or religious edict, to the Assyrian Christian
residents of the Baghdad suburb of Dora: Convert to Islam within 24 hours, or face death. At the same time, Muslim
neighbors were instructed, over the loudspeakers of local mosques, to confiscate the property of Christians and
enforce the edict.
The response was as swift: The majority of Assyrians remaining in Dora immediately gathered whatever they could
carry and fled the city.
Iraq's Assyrian Christians know quite well that these latest threats are not empty promises. Since the U.S.-led
invasion in 2003, over 25 churches across Iraq have been bombed, in highly symbolic and coordinated manners. The
Islamic group claiming responsibility for the bombing of four churches in August 2004 issued a warning. "To the
people of the crosses: Return to your senses and be aware that God's soldiers are ready for you. You wanted a
crusade and these are its results."
Several priests have been abducted and beheaded, one in apparent retribution for the pope's public musings about
Muhammed and the nature of Islam in October 2006. In March, two elderly nuns were reportedly stabbed to death in
Kirkuk. Several Christian women have been beheaded or doused with chemicals for failing to wear the veil. And last
October a 14-year-old Assyrian boy was crucified near Mosul.
For the Islamists, the violence has certainly had the desired effect: The massive exodus of Assyrian Christians
from Iraq. The UN High Commission for Refugees estimates that as many as a third of the 1.8 million refugees now
outside Iraq are Christian.
A similar percentage of the 1.6 million internally displaced within Iraq are likely Christian, many of whom have fled
Baghdad, Basra and Mosul to the relatively stable Northern Iraq. The Catholic Bishop of Baghdad, Andreos Abouna,
recently stated that as many as half of Iraqi Christians, perhaps half a million people, have fled the country since the
2003 invasion.
Assyrian Christians, the indigenous people of Iraq, the inheritors of the ancient Mesopotamian civilization and the
world's earliest converts to Christianity, are at risk of being completely eradicated from their homeland.
In a case of tragic irony, the "liberating" international forces have done nothing to protect Iraq's Christians. Not wishing
to admit the catastrophic security failure nor be seen as intervening on a religious basis, U.S. officials have simply
stood aside and watched. The State Department's recent offering of 7,000 visas for refugees is not only woefully
inadequate but will merely encourage the flight of Assyrians from Iraq.
The United States has been complicit with the destruction of an entire people and should be held liable for the
rectification of this misfortune.
Many Assyrians have pled for the establishment of an autonomous region for Christians in Iraq. This zone would likely
be situated around the Nineveh Plains, the Assyrians' ancestral homeland, where Christians still comprise the
majority. Sargis Aghajan, the finance minister for the Kurdistan Regional Government and himself an Assyrian, has
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called for autonomy in the Nineveh Plains. He also has financed the construction of thousands of homes in the area
and to the north, to prevent those Assyrians fleeing Baghdad and elsewhere from leaving the country altogether.
In March, I joined 1,200 Assyrian intellectuals and civic leaders, both from the diaspora and around Iraq, in attending
a conference in Erbil which formalized Iraqi Christians' demand for autonomy. An autonomous region for Assyrians
will convince those remaining in Iraq that their faith, language and way of life has a future in Iraq and persuade many
of those who have fled to return. The Bush administration and its Iraqi allies should support this development and
ensure its realization. The fate of an entire people lies in the balance.
Paul Isaac is a member of the Assyrian Christian community in Washington and has been a leading campaigner for
Assyrian rights since the invasion of Iraq.

www.iht.com, May 8, 2007

Kristna hotas
från alla håll
Svenskar har dålig kunskap om kristna
ursprungsbefolkningars situation
Kristna minoritetsfolk i Irak lever under mycket svåra
förhållanden och hotas från alla håll. Det berättar Margareta
Viklund, från Svenska kommittén för assyrier, som nyligen
besökte kristna grupper i Irak.

Publicerad 2007-05-21
av Haore Sulaiman

Bråte efter att en bilbomb exploderade utaqnför S:t
Georges kyrka i Bagdad för tre år sedan. I Irak lever
de kristna minoritetsfolken under mycket svåra
förhållanden, berättar Margareta Viklund,
ordförande för Svenska kommittén för assyrier, för
Världen Idag. Foto: Scanpix

Hon väljer mycket noga sina ord när hon berättar om vad hon sett och hört under sin resa i Irak. En enda fel formulering
eller ett fel ord på fel ställe kan få förödande konsekvenser för stora kristna grupper, förklarar Margareta Viklund,
ordförande för Svenska kommittén för assyrier (SKA) och tidigare kristdemokratisk riksdagsledamot.
- Västvärlden måste vakna till och se verkligheten som dessa grupper av människor lever i. Svenskar får inte vara
blåögda och låta sig luras av en del som åker ner och återkommer med en vinklad bild av verkligheten, säger hon.
Kristna ursprungsfolk, assyrier (syrianer och kaldéer), har i över ett sekel varit måltavlor för politiska och religiösa
krafter i Mellanöstern och har fördrivits från landområden de bott inom sedan i urminnes tider. Etniska kristna från hela
regionen har systematiskt dödats och forskare uppskattar utrotningen till en och en halv miljon människor.
- Men hur står det till med kunskapen om detta hos oss svenskar? Vad berättar sakkunniga och medier om detta? frågar
sig Margareta Viklund. I slutet av april åkte Margareta Viklund ner till Irak tillsammans med andra från SKA och besökte
många kristna byar i de kurdkontrollerade områdena. Fruktan för överfall från terrorister fanns hela tiden med i bilden.
Margareta Viklund berättar att många kristna lever under mycket fattiga förhållanden. Syftet med resan var att
undersöka möjligheterna att bland annat bygga upp ett kvinnocenter och för att utbilda kvinnor.
- På en del håll finns det ett stort behov av utbildning och vi hoppas kunna, med hjälp av biståndspengar, se till så att
kurser och träffar hålls för de här människorna, säger hon.
Margareta Viklund är tagen av det hon sett i de kristna områdena. - Det är svårt att förstå att folk kan leva under så
fattiga förhållanden, som många gör. Men de gör allt de kan för att visa att de kommer att övervinna förtryck och
fattigdom. ”Vi ska klara det, vi ska klara oss igenom”, säger de, berättar SKA-ordföranden. Ett starkt intryck som hon
bär med sig är den kämparglöd inför framtiden som många visar, trots hot och förföljelser från omgivningen. Assyrierna
vill ha ett eget område att själva bestämma över. Nineve, en forntida assyrisk stad inte långt ifrån Mosul kan vara ett
sådant område.
Sedan de allierades invasion i Irak har antalet kristna ursprungsfolk minskat drastiskt. En del menar att hälften av Iraks
tre miljoner kristna har flytt till andra länder. Margareta Viklund träffade dock många som vägrar lämna Irak.
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- Jag träffade en familj vars alla släktingar hade flytt till Väst men själva vägrade de lämna landet. ”Vi behövs här som
kristna för att stå emot”, sade de fastän de förstod att livet är mycket enklare utanför Irak, säger Margareta Viklund och
konstaterar att de kristna ursprungsfolken möter hot ”från alla håll”.
- De kan inte lita på någon. Inte heller kurderna vågar de förlita sig på. Det finns visserligen högt uppsatta assyrier i
kurdiska partier men de används i politiska syften och går kurdernas ärenden. De är mutade att föra en politik som i
längden inte gynnar assyrierna, säger Margareta Viklund.
Hotet från islamisterna är mycket allvarliga då dessa otaliga gånger visat att de utan tvekan kan döda och kidnappa
kristna. Dessa förknippas med ”det kristna USA” och betraktas som förrädare. Eller så - Man kan säga att situationen för
de kristna är minst sagt svår. Alla vi träffade hade antingen förlorat någon i släkten eller kände någon som mist en
släkting. Många har suttit i fängelse för sin tro, säger Viklund. Hon kan inte ge direkta svar på varför hon tror att de
kristna förföljs så brutalt i Irak men tycker sig se en parallell med vad judarna fick genomlida.
- Assyrierna är ett duktigt folk. Det och deras tro sticker i ögonen på dem som är ute efter makt och andras egendom,
menar hon. När Margareta Viklund ska sia om framtiden ser hon ingen ljusning, om situationen fortsätter som den är.
- Assyrier och andra kristna grupper i Irak måste få hjälp och stöd utifrån. Västvärlden måste se deras situation. De har
inga arméer som skyddar dem och är helt utelämnade. Den allvarliga situationen måste världen engagera sig i, annars
har de kristna i Irak ingen framtid.
SKA kommer så småningom att skriva en rapport om resan och ska mer detaljerat berätta om läget. Av säkerhetsskäl
har vi valt att inte namnge personer eller platser som SKA har träffat och besökt.

Russia Supports the Political Demands of Iraq's Christians
Moscow (AINA) -- On March 22 the Russian Assyrian Committee and Moscow Assyrian Ethno-Cultural
Autonomy Organization received an official answer from the Russian Ministry of Foreign Affairs
concerning the establishment of an Assyrian autonomous region in North Iraq. The letter was signed by A.
Kinshuk, Deputy Director of the Department for Middle East and North Africa. The letter states:
The majority of Iraqi Christians are residing in the Kurdish autonomous region, where the situation is safer
than in Sunni and Shiah provinces. In our work regarding Iraqi issue we take into account the particular
qualities of Christian confessions living in this country. In our contacts with representatives of Iraqi
authorities and international partners we delicately try to let them understand the need of ensuring
conditions for preserving of original culture of Iraqi Christians, their adequate representation in
Governmental structures, achievement of civil peace considering legal interests of all confessions and nonadmission of discrimination of ethno-religious minorities.
On March 30 Michael Margelov, the chairman of the Upper Chamber's Committee for International Affairs,
in his interview with the federal broadcasting channel Russia, said that "the rights of Iraqi Christians,
Assyrian and Chaldeans, should be taken into consideration. The US must stop ignoring them."
www.aina.org, 2007-05-29

”Vi är deras enda hopp!”
Onsdagen den 30 maj 2007 demonstrerade assyrier, som
också kallas syrianer och kaldéer, i Sverige mot våldet och
förtrycket på sina landsmän i Irak. Runt 300 assyrier
samlades på Mynttorget utanför Sveriges Riksdag för att
visa omvärlden att nu får det vara nog på förföljandet,
förtrycket och mördandet mot Iraks ursprungsbefolkning –
assyrierna. ”Vi är deras enda hopp”, skriver Hanibal
Romanos, som bar ett av plakaten under demonstrationen.
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På Mynttorget samlades folket med flaggor och plakat, som
förkunnade budskap som; ‖Irak utan de kristna är inte Irak‖, ‖Det
pågår ett folkmord i Irak som ingen vill prata om‖. När det var dags
marscherade folkmassan bestämt hela vägen genom Strömbron,
Norrlandsgatan och Hamngatan mot Sergels torg, som var slutmålet.
Väl på plats fick sedan folket lyssna till talare från de olika
organisationerna, politiska partierna och samfunden; Iskandar
Beqasha från manifestationskommittén, Ärkebiskop Abdelahad Gallo
Shabo från Syrisk-ortodoxa kyrkan, fader Maher från Kaldeiska
kyrkan, riksdagsledamöterna Yilmaz Kerimo (s), Fredrik Malm (fp),
Annelie Enochson (kd) och Kalle Larson (v). Andra talare var även
Margareta Viklund från Svenska Kommittén för Assyrier, SKA och
fader Yukhanna från Österns Assyriska kyrka. Assyrisk sång tillägnad
de många offren i Irak framfördes av Suaad Alias.

Assyrier i diaspora demonstrerar
för sina landsmäns mänskliga
rättigheter i Irak
[Foto: Rabi Ousi]

Kommittén som anordnade demonstrationen bestod av, förutom Assyriska Riksförbundet och Assyriska
Demokratiska Rörelsen, samarbetsorgan för de olika assyriska kyrkorna, ESU, Kaldeiska Riksförbundet
och webbsajten Ankawa.com, som var initiativtagare till demonstrationen. Demonstrationen organiserades
snabbt på grund av det ökade våldet som fanatiska muslimer, araber och kurder utövar mot den kristna
minoriteten, medan västvärlden passivt ser på. Flygblad
delades ut under demonstrationens gång.
Sammanfattningsvis flöt demonstrationen på bra, men som
alltid gäller det att inte sluta här utan man bör alltid i alla
situationer försöka uppmärksamma den etniska rensningen av
assyrier som pågår i Irak. Vi, assyrier i diasporan, bör fungera
som en röst för våra landsmän i Irak i de länder vi lever i. Vi är
det enda hopp de har i världen, och det är vår plikt att göra
deras röster hörda och inte glömma bort dem.
Hanibal Romanos
hanibal.romanos@hujada.com, 2007-05-31

Australian MP Asks for
Assyrian Safe Haven in North Iraq
(AINA) -- The Reverend Fred Nile, member of the Legislative Council of the New South Wales Parliament,
Australia, has raised concern for the Assyrian community in Iraq and has urged the Federal Government to
give support to the establishment of a geographically viable demarcated region in northern Iraq, the
provision of additional humanitarian aid and a review of the Australian immigration policy to give priority
to persecuted Christians coming to Australia.
Rev Nile made the following statement in the NSW Parliament last night:
"I wish to speak about the establishment of an Assyrian region in Iraq. Recently I was a guest at, and
addressed, the Assyrian Sport and Culture Club. I was very impressed with their efforts on behalf of their
suffering countrymen in Iraq. I am very pleased to have received a progress report dealing with the
establishment of a geographically viable demarcated region for the Assyrians in northern Iraq. The body
that is spearheading this effort in Australia is the Assyrian Universal Alliance, Australian Chapter, which is
doing all it can to make sure that the Assyrian voice is being heard by all democratic governments, not only
here in Australia but also overseas.

120

For the past five years the Assyrian Universal Alliance has held several meetings with the Minister for
Foreign Affairs and Trade, Andrew Downer, and raised Assyrian issues with the Prime Minister of
Australia, John Howard. They managed to establish the Assyrian Parliamentary Friendship Group and
launched a successful petition in the Federal Parliament in support of establishing a geographically viable
demarcated region in northern Iraq for the Assyrians. On Thursday 24 May this year a delegation
comprising the Assyrian Universal Alliance, the Assyrian Church of the East and the Assyrian Australian
National Federation undertook an official visit to Canberra to hold a number of meetings with Government
officials.
The delegates who attended the meetings were very important in representing the Assyrian people in
Australia. They included His Grace Bishop Mar Meelis Zaia of the Diocese of Australia and New Zealand of
the Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East; Hermiz Shahen, who is secretary of the Assyrian
Universal Alliance; Reverend Father Genard Lazar of the Youth Ministry of the Assyrian Church of the
East; Paul Azzo, the organizer of the meeting and an active member of the Assyrian community; and David
David, who is the vice-president of the Assyrian Australian National Federation.
The delegation met with Kevin Andrews, the Federal Minister for Immigration and Citizenship, who was
supported by one of the senators. During the meeting the delegates congratulated the Minister on his new
appointment and expressed sincere gratitude for the magnificent and tireless efforts by the Prime Minister
of Australia, the Hon. John Howard, for taking an active part in the process of helping Iraqi people realize a
free and peaceful future by fighting terrorism and extremism in the world, particularly in the Middle East.
The delegation briefed the Minister on the latest developments in Iraq and the neglect of the Assyrian issue
after liberation, the wages of sectarian violence, and the systematic abuse by Islamic extremists against the
entire Christian population.
As a matter of urgency and importance, the delegates called upon the Australian Government to take
immediate action and lasting measures to address the major humanitarian crisis suffered by the Assyrian
refugees. They requested emergency assistance such as food, shelter, education, health care facilities and
legal documents for the displaced Iraqi Christians in order to improve their living conditions in the host
countries, specifically Jordan, Syria, Turkey and Lebanon, where many Assyrians have been forced to flee
to save their lives following murderous threats. At the conclusion of the meeting the Assyrian Universal
Alliance handed an official letter with detailed reports to the Minister and a further letter addressed to the
Prime Minister of Australia, the Hon. John Howard, concerning the situation of Christian refugees and the
mounting number of threats facing Iraqi Assyrians.
Honorable members would know that I have supported that effort and have distributed a petition calling on
the Federal Government to review the Australian immigration policy to give priority to Christians coming
to Australia, particularly Christians who are being persecuted. I believe that Australia should do more to
assist them. I am pleased and proud to support the Assyrian community in seeking support in Iraq as well
as in Australia."
www.aina.org, 2007-06-01

”Ge Iraks kristna ett eget område”
Svenska kommittén för assyrier kräver att regeringen och EU agerar Kristna borde få ett eget
område i norra Irak. Det krävde Svenska kommittén för assyrier vid ett möte i Stockholm i onsdags. – Är
politikerna tysta måste väl kyrkan kunna skrika när de kristna håller på att utrotas i Irak, säger Margareta
Viklund, ordförande för Svenska kommittén för assyrier. Bakgrunden är förstås de fruktansvärda
förhållanden som assyrier, som också kallas syrianer och kaldéer, lever under i Irak. I mars träffades 1 200
assyriska ledare och intellektuella i Erbil i norra Irak för att diskutera frågan om ett eget område. Därefter
har opinionsbildare jobbat för att få upp frågan på den internationella dagordningen.
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”Kyrkorna måste agera”
- Det hoppet håller i dag assyrier samman och modet uppe i Norra Irak. Gärna under FN:s beskydd, men
framför allt ett eget område. Sveriges riksdag och regering måste agera, kyrkorna måste agera, EUparlamentet måste reagera. Det måste bli ett stopp på det systematiska våldet, säger hon.
Nyligen skrev Paul Isaac en kolumn i International Herald Tribune där han räknade upp några av de
vedermödor de assyriska kristna lever under i Irak. Isaac arbetar med assyriernas situation från
Washington. ¤ Minst 25 bombade kyrkor sedan USA invaderade 2003.¤ Flera präster, pastorer och andra
kristna har kidnappats.¤ I mars knivhöggs två nunnor till döds i Kirkuk.¤ I oktober korsfäste islamister en
14-årig pojke nära Mosul.¤ Nyligen kom en fatwa riktad till assyrisk-kristna i Dora, en förort till Bagdad.
Konvertera, inom 24 timmar eller dö. I högtalare uppmanades befolkningen att ta över deras egendom.

Alla vill fly
- Någonting måste göras. Det är konstigt att kyrkorna är så tysta, säger Margareta Viklund, tidigare
riksdagsledamot för kristdemokraterna.
Flera bedömare som Dagen har talat med påpekar att alla vill fly Mellanöstern i allmänhet och Irak i
synnerhet, inte bara de kristna. Dessutom har kristna redan tidigare varit en rörligare grupp, vilket gör att
fler av dem har anhöriga i andra länder som väntar på dem om de väl beslutar sig för att fly.Margareta
Viklund har dock svårt att ställa upp på den beskrivningen, utan anger förföljelse som främsta orsak när det
gäller de kristnas Exodus från Irak.

Lätt måltavla
En person som Dagen pratade med i
veckan, som arbetar mot förföljelsen av
kristna i Mellanöstern, menar att
kristna i Irak har varit en lätt måltavla,
eftersom de inte har egna miliser och
klaner som beskyddar dem. Det har
sunni- och shiamuslimer. Det gör de
kristna till lättare kidnappningsoffer för
kriminella. - Det handlar om islamister,
kriminella och rena opportunister som
tar chansen i krigets kaos, sa Dagens
källa.Islamister kopplar också de
kristna till USA:s invasion.
- Ni ville ha ett korståg, här är
resultatet, citerar Paul Isaac de islamister som körde ut kristna ur Dora.En tredjedel kristna
Enligt UNHCR är 1,9 miljoner irakier på flykt inom landet, ytterligare 2 miljoner har lämnat det. Paul Isaac
hävdar att uppemot en tredjedel av dem kan vara kristna, men statistiken är osäker på grund av kaoset och
att så många aldrig registreras som flyktingar.
Vad tror Margareta Viklund om sannolikheten för ett eget område för de kristna?
- De hoppas på att USA ska tro på dem till slut. Att vi i Europa ska förstå vad som är rätt och fel, sant och
osant. Men på något sätt är man också lite pessimistisk och uppgiven. Vad jag tror? Jag hoppas.
ESNA 03.Jun.2007
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Hundreds Attend Funeral of Slain Assyrian
Priest in North Iraq
(AINA) -- Hundreds of mourners attended the funeral of Fr. Ragheed
Ganni and three deacons, Deacon Basman Joseph, Deacon Bassam
and Deacon Ghassan, one day after they were gunned down in their
car as they left the Holy Spirit Church after finishing evening mass
(AINA 6-3-2007). The attack on the Christian Assyrians (also known
as Chaldeans and Syriacs) of Iraq is spiraling out of control and has
some observers warning of an impending genocide.

AINA 2007-06-04

Bombdåd mot assyrier i den Assyriska Regionen
Numer händer det dagligen att civilbefolkningen i
allmänhet och de kristna i synnerhet dödas av
exploderande bilbomber i Irak. Dagligen rapporterar de
internationella nyhetsbyråerna om de olika terrordåd i
Irak, där civila kristna fallit offer för dessa skonigslösa
dåd.
I svenska media passerar dessa terrordåd mot de kristna
såsom om de inte har hänt. Svensk media väljer
konsekvent att inte rapportera om hur de kristna
assyrierna mördas och utsätts för etnisk resning.
Däremot ser man en tydlig skillnad när offren är kurder
eller araber. Det rapporteras i detalj om dåden när det handlar om dessa folkgrupper. Det skulle säkert kunna
motiveras med att araber och kurder är i majoritet. Sanningen är dock att de assyriska offren - relativt antal assyrier
som är kvar i Irak – med vida överstiger offren av andra folkgrupper.
Tidigt på morgonen, kl. 9.30 den 23 april 2007 exploderade en bilbomb på marknaden i den assyriska staden Tel Skuf.
Antal döda assyrier: 10. Antal skadade: ca. 50. Dessa fördes snabbt till det sjukhuset i Tel Skuf, Tel Kef, Shikhan och
Dohuk.
Tel Skuf är lokaliserad cirka 190 km norr om Mosul. Tel Skuf har ca 9 500 invånare som uteslutande är assyrier.
Staden har en gammal och rik historia och är lokaliserad på Ninveh slätten som utgör området för den Assyriska
Regionen.

Kurdiska intressen bakom terrordådet
Det pågår för närvarande en maktkamp om Ninveh slätten i norra Irak. Ninveh slätten är ett område i norra Irak som
uteslutande befolkas av assyrier.
I potten för denna maktkamp ligger en assyrisk autonomi, Den Assyriska Regionen, som assyriska partier strävar efter
och vill upprätta inom den irakiska statsbildningen.
Motståndarna till upprättandet av en Assyrisk Region återfinns bland de kurdiska partierna och i synnerhet hos kdp
med dess klaner. Till dessa har även vissa ‖assyrier‖ med tveksam bakgrund anslutit sig. Frontfiguren för dessa
‖assyrier‖ är Sargis Aghajan som tagit anställning som ‖finansminister‖ för de kurdiska partierna. Genom oräkneliga
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hot, svek och mord på assyrier tror de kurdiska partierna att de genom våld kan utvidga sitt territorium och ockupera
ännu mer assyrisk land. Om denna ockupation lyckas sker detta inte bara på bekostnad av assyriernas land i norra
Irak utan även på världssamfundet anseende som beväpnat dessa kurdiska partier som saknar en naturlig koppling till
mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Terrordåd i Tel Skuf
Allt sedan 1991, då världssamfundet skapade ett skyddsområde för kurderna under förevändningen att de ‖behövde
skydd‖, har kurderna försökt att jaga ut assyrierna från den sista delen av Assyrien som alltjämt bebos av assyrier;
Ninveh slätten.
Deras plan är att ockupera och annektera det som återstår av assyriernas land.
För att lyckas med detta har kdp;s gerillasoldater och mördarpatruller under långt tid härjat på Ninveh slätten och i
synnerhet i assyriska städer.
Utanför varje oblandad assyrisk stad på Ninveh slätten har de kurdiska partierna – olagligt och klar strid med den
irakiska konstitutionen – placerat ut gerilla i vaktposter vid infarter och utfarter till de assyriska städerna.
Denna grilla har gjort sig skyldig till allt ifrån mord på öppen gata till bombdåd såsom bilbomben som dödade 10
assyrier den 23 april 2007 i Tel Skuf.
Målet med bilbomben, som detonerade på stans marknad intill en grundskola, är att skrämma iväg assyrierna från Tel
Skuf och bana vägen för ockupering av ännu en del av Assyrien.
Mot bakgrund av den senaste tidens bombdåd mot civila assyrier och mord på ledande assyrier uppmanar ESNA och
övriga assyriska organisationer världssamfundet att ta sitt historiska och moraliska ansvar och upprätta den Assyriska
Regionen på Ninveh Slätten till skydd för den Assyriska Nationen.
ESNA © EasternStar News Agency, 07.Jun.2007

"Vi slaktas för att vi är icke-muslimer!"
DEBATT Varje dag kommer nya rapporter om dödade assyrier i Irak, nu senast en präst som varit
verksam i Södertälje. Och Sverige är i allra högsta grad inblandat. Många assyrier – tiotusentals,
kanske hundratusentals – vill till Södertälje, assyriernas
huvudstad i Europa. Enda sättet att stoppa dem är att FN
skyddar dem, skriver Nuri Kino
Det är krig, men vi krigar inte. Vi är inte en del av kriget. Vi bär inte
vapen. Vi dödar inte. Vi vänder andra kinden till. Det går inte en dag
utan att vi tar emot rapporter om assyrier, som också kallas kaldéer och
syrianer, som dödas.
Jag tillbringade hela måndagen med att ringa Irak. Fler flyr. Dödandet
av prästen i Mosul, som tidigare var verksam i Södertälje, och hans tre
diakoner var droppen. Fyra terrorister, fundamentalistiska islamister,
ställde sig framför bilen och sköt tills deras kulsprutors magasin var
tömda. Kulor som fyllde fyra assyriers, som också kallas kaldéer och
syrianer, huvuden och överkroppar. Men det räckte inte. Två av gärningsmännen riktade vapen mot
församlingsmedlemmar medan tre andra lade ut minor runt omkring den sönderskjutna bilen. Ingen vågade närma
sig kropparna. Det tog mer än tre timmar innan irakiska soldater kunde desarmera minorna så att de dödades familjer
och vänner kunde flytta på de sönderskjutna kropparna.
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Det här är en av tusentals händelser i den etniska rensningen av vårt folk i Irak. Det är en SYSTEMATISK rensning.
Islamister vill att Iraks ursprungsbefolkning ska utplånas, av tre orsaker, vi är av en annan etinicitet och vi är kristna.
Men framför allt handlar det om att vi är icke-muslimer. Alla journalister och politiker som inte ser sanningen i
vitögat bidrar till slakten av icke-muslimer i Irak. Ni måste se det som händer bakom rubriker om krig och bomber för
vad det egentligen är.
Ungdomarna som slaktar icke-muslimer är övertygade om att de gör det i Guds, i Allahs tjänst, på samma sätt som
Bush påstod att han gick in i kriget i Guds tjänst. Den kristna Guden. Men vi, assyrier, har inte burit vapen och krigat i
någons namn, vi slaktas för den ena eller den andra Gudens skull. För Guds eller den ateistiska lärans skull sluta
låtsas som om den etniska och religiösa rensningen i Irak inte pågår. Sverige är i allra högsta grad inblandat. Många,
tiotusentals, kanske hundratusentals, icke-muslimer som flytt Irak eller är interna flyktingar inom landets gränser vill
till Södertälje. Deras huvudstad i Europa.
Jag tillbringade påskveckan i Amman, Jordaniens huvudstad, jag ville veta hur mycket av det som står i
tidningsartiklar och rapporter är sant. Är det verkligen så att icke-muslimer är de som drabbats värst av kriget? Alla,
precis ALLA som mitt team och jag träffade vittnade om att det är så. Vårt arbete resulterade i rapporten By God – Sex
dagar i Amman. I länder som USA, Tyskland, Holland och Belgien har rapporten nått den absolut högsta politiska
nivån. Flera tidningar, tidskrifter och tv stationer som BBC i Storbritannien och The Netwerk i Holland följer upp
rapporten. I Sverige är det tyst, så när som på den av PK-journalister ifrågasatta tidningen Världen idag och
Södertäljes lokaltidning Länstidningen. Alla andra är tysta.För ett halvår sedan uppmanade Assyriska riksförbundet i
Sverige sina medlemmar att sluta betala tv- och radiolicensen. Med all rätt. I Sverige råder mallen ‖jag betalar skatt
för att andra ska ta hand om problemen‖. Vi betalar också skatt.
När man tar upp slakten av icke-muslimer i Irak med svenska politiker så som Carl Bildt får man luddiga svar.
Någonting i stil med att kriget i Irak drabbar alla och att Sverige måste verka för att det ska bli fred. Visst, jag håller
med, kriget har drabbat alla och vi måste bidra till att skapa fred men VI SLAKTAS för att vi, precis som Bildt, är ickemuslimer.
Detta är inte ett anti-muslimskt upprop. Tvärtom så önskar jag att liberala och moderata muslimer ska medverka till
att stoppa slakten av icke-muslimer. Muslimska systrar och bröder, visa att ni inte accepterar det som händer ickemuslimer i Irak, men också i resten av Mellanöstern där vi ses som andra sortens medborgare.
Södertäljes kommunalråd Anders Lago gör allt han kan för att stoppa flykten till hans kommun, men det går inte, och
kommer inte att gå. Irakiska flyktingar jag dagligen pratar med kan tänka sig att bo tio personer i en etta. Det är
mycket bättre än att riskera bli slaktad. Enda sättet att stoppa dem från att komma hit är att det inrättas ett
protektorat, att Ninve-slätten där majoriteten av assyrier, som syrianer och kaldéer, och andra icke-muslimska
minoriteter bor skyddas av FN och omvärlden. President Bush träffade påven i går, han förväntas ha bett om beskydd
för kristna. Bush måste ta sitt ansvar, det borde Bildt också göra och kräva Bush på det.
www.hujada.com 2007-06-10
FOTNOT: Artikeln skrevs exklusivt för Aftonbladet och publicerades lördag 9 juni 2007

Assyrians Demonstrate in Sweden
Against Ethnic Cleansing in Iraq
(AINA) -- Assyrians took to the streets in Sweden's second largest city,

Gothenburg, on Saturday June 16 to demonstrate against the ethnic
cleansing their people are suffering in today's Iraq. In the past weeks
several Assyrian communities in the Western have demonstrated to
highlight the persecution in Iraq.
Demonstrations have taken place in
Stockholm,
Toronto
and
San
Diego.The
demonstrators
in
Gothenburg demanded protection for
Assyrians in Iraq in the form of an
administrative area in the Nineveh
plains in north of Iraq. The Nineveh
plains administrative area is expected
to offer Christian Assyrians and other
persecuted minorities a region ruled
by their own local parliaments and
security forces.
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Several of the Swedish political figures who delivered speeches during the demonstration in Gothenburg expressed
their deep concern for the future of the Assyrians and their support for the establishment of the Nineveh plains
administrative area. Commenting on the persecution of Assyrians in Iraq MP Hans Linde from the Swedish left party
said, "The violence has now reached such a magnitude that we can label it ethnic cleansing. The violence is on such a
high level that I as a Swede can never imagine it."

www.aina.org, 2007-06-18

Ny rapport beskriver den etniska
utrensningskampanjen mot Iraks
assyrier
Det är den ansedda Assyrian International News Agency som har
producerat den mycket oroande folkmordsrapporten kring de
kristna assyrierna (även kallade kaldéer och syrianer) i Irak.
Informationen i ‖Begynnande Folkmord: Den etniska
utrensningen av Iraks assyrier‖ eller på engelska ‖Incipient
Genocide: The Ethnnic Cleansing of the Assyrians of Iraq‖
avslöjar en systematisk kampanj av massakrer och förintelse
gentemot denna Irakiska ursprungsbefolkning. Genom
skrämseltaktik, tvångskonverteringar, mord, kidnappningar,
halshuggning av kyrkoledare, våldtäkter och dagliga hot mot
deras säkerhet och liv har den kristna assyriska befolkningen i Baghdad och andra stora städer minskat till nästan
noll.
De som har flytt till Jordanien och Syrien möter regeringar som är ovilliga att erkänna deras flyktingstatus
(Jordanien) och de lever därför i svår fattigdom. De som lyckas fly till norra Irak möter politisk och etnisk förföljelse
från kurderna som styr.
Emedan alla irakiska civila är offer för våldet i Irak så finns det en organiserad agenda som genomförs av islamister
och kurdiska makthavare för att antingen rensa landet på dess ursprungsbefolkning eller att reducera dem till en
religiös minoritet och hindra dem från att befästa sin etniska identitet. De kristna assyrierna är den enda
ursprungsbefolkningen i Irak och utgör 95 % av alla kristna i landet. De har levt på i sina områden under mer än 7000
år.
Före Irakkriget år 2003 uppskattades assyriernas antal till 1,5 miljoner (8%) av den Irakiska befolkningen. Rapporter
indikerar att uppemot 50% har flytt landet sedan 2003. Denna rapport besvarar följande fråga: Om assyrierna

uthärdade folkmord, massakrer och en ond Baath regim under seklernas gång,
vad är det då som har orsakat dessa människors massflykt seda n år 2003?

Assyrierna har lidit av våld i centrala delarna av Irak, cirka 60% av morden har skett där. 35 % av assyrierna dödades i
den påstått ‖fridfulla regionen‖ i norra Irak som domineras av kurder. Dessa systematiska mord - sedan 1996 och
speciellt sedan 2003 – är en klar signal om att det finns en metodisk ansträngning för att rensa Irak på denna etniska
och religiösa minoritet på grund av religiöst och politiskt motiverade ideologiska anledningar.
Rapporten visar att 33 assyriska kyrkor har bombats sedan 2003. Assyriska präster och biskopar har kidnappats,
torterats till döds och halshuggits. Assyriska kvinnor måste underkasta sig islamisk jihad, med konstanta hot om
våldtäkter eller mord. Assyriska barn kidnappas, dödas, korsfästs och skickas till icke assyriska familjer. Assyriska
familjer i Baghdad tvingas betala en islamisk ‖skyddsskatt‖ (jizya) av Al Qaida. Assyriska markområden och
byggnader har tagits över av shiiter i Baghdad och kurder i norra Irak. Incipient Genocide vittnar om de nästintill
omöjliga förhållandena de kristna assyrierna tvingas leva under i Irak.
ESNA © EasternStar News Agency, 14.Jun.2007
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Långt från kriget finns en stad med välanvänd välkomstmatta
Kriget i Irak har satt sina spår i många delar av världen, så även i Sverige och främst i
Södertälje. Förra året sökte 22.000 irakier asyl i hela världen. Södertälje har ensamt
tagit emot 9000 av dem. Detta faktum lockade New York Times att skriva en artikel om
staden. Cristina Chamoun har översatt artikeln.
Sverige, 11 juni – Gående längs med den mattäckta kyrkomittgången i Södertäljes låga
S:t Johanneskyrkan en tidig morgon, såg Anders Lagos högresta, blonda särdrag lite
missplacerade ut bland mängden av hundratals svartklädda irakiska sörjare på en
minnesgudstjänst. Lago är kommunordförande i denna natursköna svenska stad med
82 000 invånare; staden tog förra året emot dubbelt så många irakiska flyktingar som
hela USA, nästan alla är kristna som flyr undan den religiösa rensningen som äger rum sida vid sida med Iraks antiamerikanska
upproriskhet och sekteriska strider.
Så sörjarna är nu en del av Lagos valkrets, och deras krig börjar snabbt bli Södertäljes krig – till kommunordförandens växande
förtret. ‖Södertälje‖, säger han, ‖närmar sig bristningsgränsen, och kan inte längre sörja för att de nyanlända får den
grundläggande hjälp som de har rätt att förvänta sig‖.
Omkring 9 000 irakier kom till Sverige år 2006 – nästan hälften av de 22 000 som sökte asyl - i hela världen. I år, när USA har
lovat att ta emot 7 000 irakier, väntas ca 20 000 söka asyl i Sverige. Många av dem väntas finna sin väg till denna blomstrande
stad, som ligger inbäddad bland kalla sjöar och branta, tall- och björkklädda, berg ungefär 29 km sydväst om Stockholm. Under
2006, i fotspåren av en migrationsresa som kristna från Mellanöstern tog mer än ett halvt århundrade sedan, anlände mer än 1 000
irakier hit. I år, väntas upp till 2 000 att anlända.
Nu blir områden som Ronna och Hovsjö, med sina sjuvåningshus och lådliknande lägenhetsbyggnader, typiska svenska versioner
av Frankrikes fördärvade immigrantkvarter, eller Amerikas tätortsprojekt, kallade Lilla Baghdad eller Mesopotälje, kompletta med
affärer som säljer irakiska delikatesser, överfyllda lägenheter och oräkneliga berättelser om massmord och förlust. I en lägenhet i
Ronna, där nyanlända flyktingar nyligen samlades för en introduktion till sitt nya hemland som en del av ett kommunalt program,
fanns det tragiska berättelser i överflöd. Mariam, en 36-årig lärarinna från staden Mosul i norra Irak, kom till Sverige i slutet av
mars. Hon berättade om att hon blivit sårad av en kula, när hon försökte lämna Mosul, och när hon såg en av sina söner bli skjuten
i magen.
‖Vi lämnade allt för att söka trygghet. Vi kom hit för att starta ett nytt liv‖, sade Miriam, en assyrisk kristen som inte ville att hela
hennes namn skulle användas, eftersom hennes man och två av hennes tre söner ännu inte lyckats lämna Irak. ‖I Irak var vi
berövade den enkla rättigheten att gå till kyrkan, och vi vill hålla fast vid vår religion.‖
Sverige beviljar asyl till alla irakier, förutom de från relativt stabila kurdiska områden, och migrationsverket registrerar inte ens
deras religiösa anknytning. Men Södertälje har varit en magnet för kristna flyktingar sedan slutet av 60-talet, då assyriska
invandrare från Libanon, Syrien och Turkiet grundlade ett blomstrande samhälle här. Efter Gulfkriget 1991 och nu, då extremister i
Irak gradvis ökar sin förföljelse av icke-muslimer, försöker fler och fler att ta sig hit.
―De kommer hit för att de vill överleva‖, sade Jalal Hammo, styrelseordförande i S:t Johannes kyrkan, en kaldeisk-katolsk kyrka.
Han anlände från Irak 1994. ‖Terroristerna gör allt de kan för att få alla kristna att lämna Irak.‖ Kulturchocken för de nyanlända
irakierna känns mycket mindre här än vad den skulle göra praktiskt taget någon annanstans i Sverige – eller i västvärlden
förresten. Här kan de tala sin inhemska arabiska nästan överallt, och välja kyrkosamfund som är vanliga i Irak: kaldeisk-katolsk,
syrisk-ortodox och syrisk-katolsk. Dessutom kan de titta på de två framgångsrika assyriska fotbollslagens matcher på den lokala
fotbollsarenan, och på Suroyo TV, en assyrisk tv-station. Men även om Södertälje är valet för många irakiska kristna, så blir det allt
mer tydligt att deras nya liv innebär många utmaningar – delvis som en konsekvens av Södertäljes status som tillflyktsort.
De flesta som klarar sig hit är relativt förmögna – nästan alla har betalat 10.000 dollar, vissa upp till 20.000 dollar för att ordna
pappren de behöver för att lämna Irak – och de är oftast högutbildade. Men att hitta arbete i Södertälje är svårt, särskilt för de med
dåliga kunskaper i det svenska språket. Nyanlända irakier måste vänta i flera månader för att få börja vanliga svensklektioner.
Att hitta boende är också ett problem. Som många flyktingar har Mariam bott med vänner sedan hon anlände, och oroar sig för att
hon stannat kvar längre än värdfolket förväntat sig. ―Efter allt jag hade i Irak, måste jag nu genomlida en sådan förnedring‖, sade
hon. ‖Jag vill arbeta. Jag vill kunna försörja min familj, men vad kan jag göra här?‖
Stadsmyndigheterna ställer samma fråga. ―Det svenska systemet för mottagandet av flyktingar har sina brister‖, berättade Lago.
‖Eftersom irakier får bosätta sig var de vill i Sverige‖, sade han, ‖står en plats som Södertälje inför den överväldigande bördan att
sörja för att tillgodose alla med boende, utbildning och arbete‖. Och även här, 3218 mil från Irak, fortsätter kriget att vara
närvarande. Hazim, en förmögen 50-årig affärsman som flydde från Baghdad i mars, satt bland en grupp landsmän i lägenheten i
Ronna, när han plötsligt fick ett hotsamtal från Irak på mobilen. ―För oss är Irak en ändlös historia‖, berättar han, ‖Vi kom hit, och
vi förföljs fortfarande av kriget.‖ Och sedan finns det svenskar, som Anders Lago, som lär sig om Iraks fasor genom sina arbeten.
Mässan i S:t Johanneskyrkan, där Lago var gäst, hölls till minne av pastorn Ragheed Ganni, 35 år, en kaldeisk-katolsk präst från
Irak, som jobbade i kyrkan tills förra hösten. I november bestämde han sig för att följa i fotspåren av de som lämnade Irak för att
komma till Södertälje, men i motsatt riktning. Den 3 juni sköts han nämligen till döds, en ren avrättning, efter att ha hållit
gudstjänst i den Helige Andes kyrka i Mosul.
[FOTNOT: Översatt från engelska av Cristina Chamoun. Artikeln är ursprungligen skriven för och publicerad i New York
Times]

Ivar Ekman
www.hujada.com,

2007-06-16
127

Hellre överleva i ett ghetto än att bli slaktad på
Bagdads gator
Vatikanen och dess företrädare försöker stoppa den historiska chans vår Nation har att upprätta
en autonom frizon till skydd för de kristna assyrierna/syrianerna i Irak.
Bakgrund
Inför
ögonen
på
västvärlden håller en
etnisk rensning av
assyrier/syrianer på
att genomföras i Irak.
Denna
hänsynslösa
slakt
på
kristna
assyrier/syrianer
genomförs utan att
regeringen i Bagdad
eller de amerikanska
trupperna
i
Irak
försöker stoppa den.
De kristna assyrierna/syrianerna har, relativt gruppens begränsade antal, drabbats hårdast av alla folkgrupper i Irak.
Infernot i Irak har utvecklats till ett sytematiskt massmord på de kristna assyrierna/syrianerna.
Den 8 juni 2007 höll ett historiskt möte rum mellan två av världens mäktigaste män; USA:s president George W Bush
och Vatikanens överhuvud, Påven Benedict XVI, tillika Katolska kyrkans överhuvud.
På dagordningen till detta möte behandlades två viktiga frågaor; situationen för de kristna assyrierna/syrianerna i
Irak, och upprättande av en autonom frizon för kristna assyrier/syrianer i nordvästra Irak.
Autonomi för assyrier/syrianer på Ninveh slätten i nordvästra Irak
Alla kristna krafter och
organisationer, såväl assyriska/syrianska som västerländska, som är involverade och har ett genuint intresse i frågan
om upprättandet av en autonomi är fullständigt eniga om lösningen på assyriernas/syrianernas problem i Irak. Det är
att upprätta en autonom frizon för assyrier/syrianer i nordvästra Irak.
Assyrier/syrianer vill på inget sätt att Irak skall splittras som statsbildning. Assyrier/syrianer är och kommer att förbli
lojala medborgare till den irakiska statsbildningen. Den tänkta autonoma frizonen skall fungera som fristad undan det
sekteristiska våld som härjar i dagens Irak.
Världssamfundets ledare har ett ypperligt tillfälle att gå till historien som ledarna som förhindrade övergreppen mot
en hel Nation, de som förhindrade slakten av de kristna i Irak. Därtill kan världssamfundet, genom att hjälpa
assyrier/syrianer på plats i en fristad, undvika en flyktingvåg av cirka en miljon assyrier/syrianer till Europa och USA.
Vatikanen vill stoppa upprättandet av en fristad för kristna Alla vänligt sinande organisationer är överens
om att en autonomi för assyrier/syrianer är den enda lösningen för att undvika en mänsklig katastrof. Det är den enda
vettiga lösningen för att stoppa den pågående etniska rensningen. Detta förslag stöter dock på mycket oväntat
motstånd.
Vatikanen, med Påven Benedict XVI i ledningen, har på ett svekfullt sätt tagit ställning emot förslaget att upprätta en
assyrisk/syriansk autonomi och därmed tagit ställning emot den assyriska/syrianska Nationens överlevnad.
Vatikanens ‖officiella‖ motiv till detta svekfulla ställningstagande är att assyrier/syrianer inte vill flytta från andra
delar av Irak till den autonoma frizonen på Ninveh slätten. De känner sig hemma där de idag är bosatta.
Omständigheten att assyrier/syrianer förtrycks, misshandlas, fördrivs, kidnappas och mördas dagligen har Vatikanen
antingen inte upptäckt eller medvetet valt att nonchalera.
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Vatikanen har det senaste halvåret bedrivit en mycket intensiv lobbyverksamhet dels för att splittra assyrier/syrianer i
frågan om autonomi, dels att förmå västvärlden att inte stödja förslaget om upprättande av en autonom frizon för de
kristna assyrierna/syrianerna.
Enligt anonyma källor på regeringskansliet som ESNA varit i kontakt med har Vatikanens ambassad i Stockholm
under den senaste tiden uppvaktat höga regeringstjänstemän för att försäkra sig om att den svenska regeringens
hållning inte skall avvika från Vatikanens. Sveriges regering har efter den intensiva uppvaktningen avvisat förslaget
om att upprätta en autonomi för kristna assyrier/syrianer i nordvästra Irak.
Vatikanen påstår att det är främst assyrier/syrianer i exil som utnyttjar förföljelsen av kristna assyrier/syrianer för att
driva sin politiska agenda. Vatikanens desperation och rädsla tvingar dem att använda sig av mycket starka ord såsom
att Vatikanen inte vill ha något ‖assyriskt ghetto‖ i Ninveh.

Analys – Varför bekämpar Vatikanen assyrier/syrianer?

I veckan meddelande den
amerikanska kongressen att USA i ett första steg bidrar med 10 miljoner dollar för att hjälpa de assyriska/syrianska
institutionerna på Ninveh slätten att ta emot assyrier/syrianer som flytt undan den etniska rensningen i Irak till
Ninveh slätten.
Bakgrunden till detta välbehövliga bidrag är den pågående flyktingvågen av assyrier/syrianer från övriga delar av Irak
till någon assyrisk stad på Ninveh slätten. Det är en mycket riskfylld resa att rädda sig undan det sekteristiska våld
som förvandlat dem till lovliga måltavlor.
Att bidraget kommer från USA är följdriktigt då förslaget om en autonomi öppet stöds av de mäktiga kristna
organisationerna med Evangelister i spetsen.
Skillnaden mellan Evangelisterna och Vatikanen är att Evangelister inte söker vidga och sprida Evangeliets
kärleksbudskap på bekostnad av någon folkgrupp. Evangelister följer kärleksbudskapets sanna innebörd och har tagit
till sig assyriernas/syrianernas begäran om hjälp. De hjälper till på det sätt de kan. Vatikanen däremot bedriver
lobbyverksamhet emot förslaget att upprätta en autonom frizon. Evangelisterna vill rädda undan assyrier/syrianer
från ett pågående inferno.
Vatikanens påstående att det är assyrier/syrianer i diasporan som har en politisk agenda och vill upprätta en
autonomi är inget annat än ett vidrigt påhopp på assyrier/syrianer. Det är en skymf mot de assyrier/syrianer som
blivit mördade just för att de är kristna, just för att Påven och andra västerlänningar ger uttryck för sin vision om
konst utan hänsyn till att det kan medföra stort lidande för en hel Nation i Mellanöstern.
Vatikanen förkastar och bekämpar öppet förslaget om en autonom frizon utan att anföra någon som helst motivering.
Man hävdar att assyrier/syrianer har rotat sig i sina hem runt om i Irak och inte känner för att flytta till Ninveh för att
rädda sina liv.
Det är uppenbart att Vatikanens ställningstagande är fattat helt utan hänsyn till assyrier/syrianers framtid i Irak.
Vatikanen söker splittra den enighet som uppkommit mellan olika kyrkor i Irak. Vatikanen har tidigare, genom
Påvens berömda klavertramp år 2006 om Islam, försatt de kristna assyrierna/syrianerna i en mycket farlig situation.
Kyrkor runt om i Mellanöstern stacks i brand och kristna assyrier/syrianer mördades som en direkt konsekvens av
Påvens klumpiga uttalande.
Mot bakgrund av ovannämnda och Vatikanens uppenbara illojalitet med sina kristna assyriska/syrianska trosfränder
undrar vän av ordningen hur det kommer sig att Vatikanen ser sig som en rättmätig representant för kristna
assyrier/syrianer i Irak?
Vem har utsett Vatikanen – som bevisligen är illojal och bekämpar den assyriska/syrianska Nationen – att
representera assyrier/syrianer?
Vatikanen har endast en målsättning med sin farliga och dödliga politik; att öka sitt territorium och sprida sin
tolkning av kristendomen, detta oavsett om ett helt folk förintas och försvinner från historien!
Nedan redogörs för ett fåtal faktorer till Vatikanens svekfulla motstånd till en autonomi för assyrier/syrianer.
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1) Skulle en autonomi upprättas skulle detta i förlängningen innebära att assyrier/syrianer mer
skulle identifiera sig med sin etniska tillhörighet än sin religiösa tillhörighet. Detta skulle försvaga
kyrkans makt över assyrier/syrianer. Att detta svekfulla ställningstagande kan utrota
assyrier/syrianer verkar inte på något sätt påverka Vatikanens maktlystna ambitioner.
Vatikanens ambition är att assyrier/syrianer inte skall identifiera sig med sin etniska tillhörighet.
Det går stick i stäv med Vatikanens ambitioner att sprida kristendomen i världen.
2) Utvecklingen av nationalstaten medför att Vatikanen förlorar terräng i västvärlden. Detta har
medfört att få västerlänningarna är troende vilket skapar ett problem för Vatikanen. För att fylla
upp antal troende kastar Vatikanen sina giriga blickar över andra delar av världen för att skaffa
sig nya undersåtar. Den kaotiska situationen i Irak gör assyrier/syrianer till ett lätt byte.
Vatikanen söker få assyriska/syrianska flyktingar att konvertera från Ortodoxin till Katolicismen.
Vatikanen använder sig bl. a. av vissa utvalda biskopar såsom den katolske biskopen Luis Sako i
Karkuk som är en ivrig motståndare till autonomin.
3) I marken under Ninveh slätten finns stora och outnyttjade oljekällor. Dessa naturtillgångar
tillhör den assyriska/syrianska Nationen. Skulle assyrier/syrianer utvinna dessa naturtillgångar
skulle den politiska makten och den etniska medvetenheten stärkas bland assyrier/syrianer. Detta
skulle med automatik försvaga kyrkans makt över assyrier/syrianer.
4) Det finns även andra som vill åt oljekällorna och förhindra en assyrisk/syriansk autonomi.
Kurderna i norra Irak vill – genom svekfulla assyrier/syrianer som tagit anställning hos dem –
komma över dessa oljekällor. Tillsammans med Vatikanen söker man förhindra att en autonomi
upprättas.
5) Vatikanen påstår att assyrier/syrianer i Irak inte vill ha en autonomi. Enligt Vatikanens källor
vill assyrier/syrianer inte flytta. Till förtydligande så har Vatikanens representanter ingen
uppfattning om det svåra liv som de kristna assyrierna/syrianer lever under i Irak. Det är lätt att
befinna sig i Rom, med all tänkbar lyx och service, samtidigt som de leker med människors öden
och liv. Denna lyx har medfört att skandaler, av alla möjliga slag, duggat tätt ibland Vatikanens
kardinaler och präster på senare tid.
När en hel Nation står på randen till utrotning gör sig Vatikanen till ett åtlöje. De avslöjar sin makthunger och sin
längtan efter världsliga ting såsom makt och rikedomar.
Vatikanens grundkälla borde vara Bibeln. Budskapet i Bibeln är riktade till de utsatta, de fattiga, de svaga och de som
förtrycks genom orättvisor. Guds vilja är att skapa rättvisa på jorden och ta hand om de förtryckta.
Vari Vatikanens handlande finns Bibelns budskap om rättvisa och kristlig broderskap?
Vari ligger det orättvisa i att assyrier/syrianer – likt alla andra folkgrupper – skall få en egen fristad där de kan känna
värdighet och mänsklighet?
Vatikanen försöker på ett billigt sätt sko sig på assyrier/syrianer i infernots Irak. För assyrier/syrianer i Irak och
exilgrupperna utanför landet handlar det om överlevnad. För Vatikanen handlar det om att öka sin makt. Det verkar
inte finnas några gränser för vad Vatikanen kan tänkas göra för att utvidga sitt territorium, även om det sker på
bekostnad av att en hel Nation förintas.
ESNA uppmanar alla inblandade organisationer att arrangera en demonstration mot Vatikanens ställningstagande att
bekämpa förslaget att upprätta en autonomi för assyrier/syrianer på Ninveh slätten i nordvästra Irak. Slutmålet på
denna demonstration skall vara Vatikanens Ambassad, Svalnäsvägen 10, 182 63 Djursholm. Tel. 08 – 446 51 10, Fax.
08-622 51 10
Hellre lever assyrier/syrianer i ett ‖assyriskt ghetto‖ på Ninveh slätten än att bli slaktade på Bagdads gator.Må
rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar, Amos 5:24.

EasternStar News Agency, 18.Jun.2007
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73 kongressmedlemmar
skrev till Bush för kristna
i Irak
Det är med ett stort nöje som jag delar med
mig det bifogade brevet undertecknad av 73
medlemmar från kongressen till President
Bush för kristna och andra minoriteters
situation i Irak. Det bör noteras att detta
brev var initierat av vår kära assyriska
kvinna i kongressen, Anna Eshoo.
Beröm och bravo till alla aktiva och
samhällsledare för deras hjälp att uppmana
de olika representanterna för distrikten till
stöd och samarbete. Detta var en stor och
betydelsefull prestation som speglade
solidaritet och enighet. Tack allihop.
Jackie Bejan
ESNA © EasternStar News Agency,
07.Jul.2007

73 Members of the U.S.
Congress write to
President Bush on the
plight of the Christians of
Iraq
It is with great pleasure that I share the
attached letter signed by 73 Members of
Congress to President Bush on the plight of
the Christians and other minorities of Iraq.
It should be noted that this letter was
initiated by our beloved Assyrian
Congresswoman, Anna Eshoo.
Kudos and bravo to all the activists and
community leaders for their help in urging
the various district representatives' support
and cooperation. This was a huge and
significant show of solidarity and unity. Thank you all.
Jackie Bejan
EasternStar News Agency, 06.Jul.2007
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Christian Assyrians Demand Protection, Take to the Streets
Around the Globe
(AINA) -- A string of demonstrations have been witnessed around the world this summer. The
common denominator has been the persecution of the Christian Assyrians (also called Chaldeans
and Syriacs) in Iraq.
Thousands of Assyrians, inspired by the first demonstration by the community in the Swedish
capital in May, have taken to the streets since then.
Demonstrations have been held in Norway, Denmark, Belgium, Florida, Chicago, Canada,
Australia, Sweden and France. In some countries Assyrian communities have arranged more than
one demonstration.
The demonstrators from the different continents and countries have been united in one voice
calling for the protection of Iraq's indigenous population, the Christian Assyrians.
Recent reports make visible an ethno-religious cleansing campaign against Iraq's third largest
minority which is at the same time the only Christian minority.
Several districts of Baghdad have already been emptied of their Christian residents after attacks on
churches, kidnappings, forced conversions to Islam, imposition of Islamic taxes on non-Muslims
and forced hijab dress for Christian women.
The pattern of this ethno-religious cleansing in Baghdad is feared to be repeated in northern Iraq
if nothing is done to protect the hundreds of thousands of Christian Assyrians living there on
ancestral lands that once constituted the heartland of the Assyrian Empire.
A solution in form of a legal administrative area in the Nineveh plains in northern Iraq is currently
being considered to halt the exodus of the Christian Assyrians from Iraq.
The current Iraqi constitution allows for the formation of administrative areas and if it becomes
real, the Nineveh plains administrative area would become the first of its kind in an Iraq still
spiralling into chaos.
Already inhabited by different vulnerable minorities, both Christian and non Christian, the
Nineveh plain administrative area could be the life buoy that will allow Iraq to keep its minorities
alive through these difficult times.
The Nineveh plains administrative area would give the minorities living there tools to protect
themselves from forced conversions, kidnappings, Islamic taxes and what could be described as a
civil war in Iraq.
By Afram Barryakoub

www.aina.org, 2007-07-07
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The Assyrian torments after the establishment of the
Turkish republic and the birth of the “Kurdish Labors
Party - PKK”
Chamaoun Danho , Writer from Syria, 2007-07-10
The Assyrian torments in southeast Turkey (mountains of Hakkari, Turabdin Nsibin, Omid, Mardin ―Merde‖ and
Urhoy "ُEdessa") did not end once the racial cleansing campaigns against them during the years 1914-1918 had
stopped. The Assyrians did not know peace and tranquility even when Turkey became a secular state in 1924 under
Kamal Ataturk and modern Kurdish parties replacing the Kurdish "Aghas" and feudalists began to spring out.
Turkey did not acknowledge the racial cleansing campaigns, which forced thousands of Assyrians out of their
historical homelands and did not admit in its constitution their historical presence in northern Mesopotamia. Yet
instead, Turkey went on giving Turkish names to most of the Assyrian villages in south east Turkey in an attempt to
wipe out all remaining aspects of the Assyrian culture. Turkey prohibited as well teaching or speaking the ancient
Syriac (the Assyrians‘ language) and formed, just like the Hamidite troops which were created by the Sultan Abdul
Hamid in 1890, Kurdish militias named as "Guards of the villages" to strike the Assyrians and the Armenians. By
creating these militias, Turkey's objective was obvious and twofold; to sow dissension among the Kurds themselves
and to expel the remaining Assyrians population out of south east Turkey.
When the Kurdish Labors Party (PKK) started to gain grounds after declaring armed conflict against the Turkish
government in 1984, this liberal party put tremendous pressure on the Assyrians and Kurdish villages so they would
provide money, refuge, food and clothing for its members. When the Assyrians responded to these demands in fear of
vengeance and slaughters, Turkish tanks and military troopers would come to destroy these villages and burn their
lands and crops as a punishment for supporting the Kurdish rebels, for example the incidents that took place during
the 1990s in the villages of Hassana, Midon, Dayro du Slibo, Deiro d Qoubo and others. The same happened the other
way around, for example the incident that took place in the Assyrian village of Bnaybeel when the PKK assassinated in
1990 four of the village's socialites after accusing them of helping the Turkish government whereas the truth reveals
that these four men stood firmly against the destructive departure of the Assyrians from Tur-Abdin. Thus, the real
purpose for killing those men was to terrorize the villagers and force them to opt for departure as a solution for safety.
What is more irritating is that the ―Kurdish Hezbollah‖ has also taken his share of horrific assassinations that targeted
the Assyrians educated elite along with innocent people and children, presenting unconvincing religious reasons,
which has nothing to do with Islam. All these harassments and assaults led to the expelling of more than 150 thousand
Assyrians from Tur-Abdin Mountains since the breakout of the Kurdish Labor Party revolution against the Turkish
government not to mention the 1924 mass departure of the Assyrians from the city of ―Urhoy‖ (Edessa) to escape the
Kurdish and Turkish tyranny. The departed Assyrians built in Aleppo next to their fellow citizens the Christian
Assyrians and the Muslims their own neighborhood, which was named after them and still exist till today ―Hay AlSurian‖ (The Assyrian Neighborhood).
Along with pain, bitterness and tormenting memories of their homeland, the Assyrians who were expelled out of
Turkey carried the racial cleansing files to European parliaments of Sweden, Germany and Netherlands. Recently, the
Swiss parliament voted over a proposition to acknowledge the racial cleansing committed by the Turks in
collaboration with the Kurdish tribes but it failed to pass by only two votes. Today, Assyrian parties and organizations
in Europe are sparing no efforts to prevent Turkey's adherence to the European Union until it acknowledges the
horrible racial cleansing campaigns committed against the Assyrians while stressing on the necessity that Turkey
should respect human rights and tangibly acknowledge the national and religious diversity of the Turkish society.
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Kurdiska soldater
mördade en assyrisk
pojke i en ”Drive-by
Shooting”
Kurdiska soldater, ökända för sin brutalitet och sina plundringståg mot kristna assyrier, har på nytt begått ett fruktansvärt och
hänsynslöst mord på en assyrisk pojke.
På onsdagskvällen den 17 juli 2007 mördades Fadi Nazar Jarjis Habash av kurdiska soldater tillhörande det kurdiska partiet KDP.
Dessa terrorister färdades i ett militärtfordon tillhörande den Irakiska armén. Ynglingen Fadi Habash färdades tillsammans med
sin vän Ziyad Namroud Hasso i familjens traktor.
Dessa oskyldiga ynglingar upptäckte att ett fordon i mycket hög hastighet närmar sig dem. De uppmärksammar att fordonet körs
av kurdiska soldater. För att undvika repressalier m.m. vet Fadi Habash såsom boende i området att man skall köra åt sidan när ett
sådant fordon närmar sig.
Trots att Fadi Habash kör åt sidan och stannar traktorn de färdades i blir de beskjutna av de kurdiska soldaterna. En svärm av
kulor träffade Fadi Habash som dog med detsamma. Mirakulöst nog så undkom Ziyad Namroud Hasso den svärmen av kulor.
De kurdiska partiernas terror mot den assyriska befolkningen fortsätter i oförminskat omfattning. Terrorn består i allt ifrån
sexuella trakasserier till misshandel och regelrätta mord på oskyldiga unga assyriska män och kvinnor.
Assyrierna i området vittnar om att ‖dessa KDP soldater drar den irakiska armén till skammens nivå. Deras uniform är den irakiska
arméns, men de har ersatt den irakiska flaggan på uniformen med en kurdisk flagga. Klart är att detta mördande m.m. görs för att
förstärka kurderna närvaro i området så att det kan annekteras till det av kurderna kontrollerade området. Dock väntar de på rätt
tillfälle för att göra detta‖.
Representanter för KDP har efter mordet besökt Fadi Habash föräldrar för tysta ner dem så att de inte avslöjar detta bestialiska
mord för omvärlden. Hur många fler mord behövs det för att omvärlden skall reagera och skydda den assyriska befolkningen i
området? Hur länge till kan assyriska befolkningen stå ut innan de själva upprättar en autonomi?

Kurdish Soldiers Kill Assyrian Boy in Drive-by Shooting

On the evening of
Wednesday, July 17th, Kurdistan Democratic Party Peshmarga Militia, under the auspices of the 'Iraqi Armed forces', shot and
killed a teenage farmer in a random act of terrorism. Fadi Nazar Jarjis Habash was riding his farm tractor with his friend Ziyad
Namroud Hasso on Wednesday afternoon when a dangerously speeding vehicle carrying the armed Peshmarga was heard
approaching.
As is known to local residents when faced with such incidents, Fadi quickly pulled the tractor to the side of the road and stopped,
lest he face the consequences. Eyewitnesses confirmed that although the tractor was clearly out of the way, the Kurdish Peshmarga
opened fire in the its direction. A hail of bullets struck Fadi and he was pronounced dead at 7 P.M. Ziyad miraculously escaped
without injury.
The attack continues the string of violence suffered by the Assyrian Christians of the area, ranging from sexual harassment and
beatings of mostly young men and women to random firing of automatic rifles in the air at public areas.
An Assyrian resident said "these KDP Peshmarga are making a mockery of the Iraqi Army. Their uniform is that of the Iraqi army
but the flag on their shoulders is replaced with that of Kurdistan. They are clearly trying to assert their presence in the area so that
they can annex these non-Kurdish areas to Kurdistan when the time is right"
Although the murder occurred while the Kurdish Pehsmerga were officially on Iraq Army duty, the attackers came as part of a KDP
delegation to the home of the victim to offer their condolences.
AINA, Assyrian International News Agency,

EasternStar News Agency20.Jul.2007
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Amerikansk
kommitté håller
sammanträde om hot
mot iraks minoriteter
Iraks urtida samhällsgrupper - inklusive kaldeisk-assyriska kristna, sabeiska mandéer, yezidier och andra bemöts av grovt våld och målmedveten förföljelse som hotar deras framtida existens i det område som de
bebott i flera årtusenden. I den nuvarande debatten om USA:s policy, så sammankallar USA:s kommission
för internationell religionsfrihet till ett sammanträde för att samla expertutlåtanden från representanter
från de urtida nationerna.
Sammanträdet är det första av två. Det andra kommer att undersöka status och behandling av irakiska
flyktingar - både muslimer och icke-muslimer - som har flytt undan sekteriskt våld och religiös förföljelse.
Den 25 juli startar sammanträdet med vittnesmål från prästen Canon Andrew White, ställföreträdare i
St.Georges Anglikanska Kyrkan i Bagdad, och ordförande och verkställande direktör för Stiftelsen för
Försoning i Mellanöstern (Foundation for Reconciliation in the Middle East). Prästen Canon White har
fungerat som Ärkebiskopen av Canterburys speciella representant i Mellanöstern, och har förhandlat i
många konflikter. Han är författare till boken ‖Irak: Sökandet efter hopp‖. Andra vittnen som bjudits in för
att tala på sammanträdet den 25 juli inkluderar:

-Pascale Warda, Ordförande Iraks Kvinnocenter för Utveckling, fd irakisk migrations- och
omflyttningsminister
-Dr. Donny George, Professor på State University of New York, Stony Brook, fd ordförande,
Irakiska statliga myndigheten för antikviteter och kulturarv och fd generaldirektör för Iraks
nationella museum
-Michael Youash, Iraks hållbara demokratiprojekt
-Dr. Suhaib Nashi, generalsekreterare, Mandeiska förbundet
USA:s kommission för internationell religionsfrihet grundades efter lagen för internationell religionsfrihet
1998 (IRFA) för att övervaka överträdelser mot rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet utomlands,
som det är skrivet i IRFA och som det framställs i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter
och liknande internationella dokument, och för att ge oberoende rekommendationer om
ställningstaganden till presidenten, utrikesministern och kongressen. Det är den första
regeringskommittén i världen med det enda målet att se över och framföra policyrekommenationer,
baserade på fakta och omständigheter kring överträdelser mot religionsfriheten på en global nivå.
När: Onsdag den 25 juli 9.00-11.30
Var: Russell Senate Office Building, Rum 485
O.S.A: communications@uscirf.gov eller (202) 523-3240 x 135
Kontakt: Judith Ingram, Communications Director, (202) 523-3240, ext. 127
Översatt från engelska av Cristina Chamoun

EasternStar News Agency, 22.Jul.2007
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Nuri Kino ställer Svenska Kyrkan mot väggen

Fobi är en psykologisk vanförställning som
kan behandlas
Om jag som svar på nedanstående inlägg får veta att Svenska kyrkan varje månad sänder pengar till
flyktingar, i till exempel Jordanien, så ska jag bli tyst och lugn – för en tid... Om det är riktigt mycket
pengar...
I den nuvarande debatten om USA:s policy sammankallade häromveckan USA:s kommission för
internationell religionsfrihet till ett sammanträde för att samla expertutlåtanden från representanter för
Iraks icke-muslimska minoriteter. Sammanträdet var
det första av två. Det andra kommer att undersöka
status och behandling av irakiska flyktingar som har
flytt undan sekteriskt våld och religiös förföljelse.
Jag ringde en präst i Svenska kyrkan för att fråga
varför hans samfund inte gör mer för att hjälpa ickemuslimer i Mellanöstern. De kan väl åtminstone
upplysa svenskar om förföljelsen av icke-muslimer?
Hans svar var att det inte är politiskt korrekt att
skilja kristna från till exempel muslimer. Det andra
skälet är att kyrkorna i Mellanöstern vill att man ska
hålla låg profil, för att de inte ska bli ännu mer av
måltavlor för till exempel fundamentalistiska
islamister. De argumenten håller inte. Det är redan
ett faktum att icke-muslimer slaktas i Irak. Kallar
man sig kristen ska man ta fighten och inte gömma huvudet i sanden. Det gäller även präster inom Svenska
kyrkan. Kristus blev korsfäst för att han vägrade låta sig tystas, han skulle känna sig förrådd av Svenska
kyrkan.
Att vara kristen är att ställa upp för förtryckta oavsett deras religion och etnicitet. Det är känt att kristna är
bland de mest förföljda i världen. Att vara kristen i vissa delar av Indien kan innebära att du blir skjuten i
huvudet, att vara kristen i Pakistan leder i vissa fall till att du blir ett med din kyrka – du blir bombad till
döds under en gudstjänst. Jerusalem och Betlehem är snart tömda på kristna. I Egypten är kristna andra
klassens medborgare, de förtrycks och förföljs, liksom i många andra afrikanska länder. I Turkiet slaktar
man kristna missionärer och journalister. Allt det här känner Svenska kyrkan till. Kriget i Irak har drabbat
alla irakier hårt, men icke-muslimer är systematiskt förföljda. Man tömmer Irak på dess
ursprungsbefolkningar: kristna assyrier, som också kallas syrianer och kaldéer och andra icke-muslimer så
som yezidéer och mandéer.
Att vara icke-muslim i stora delar av Irak ses som en krigshandling. Medlemmar i Svenska kyrkan, som är
mer ateister än kristna, skulle drabbas av islamistiska fundamentalister på samma sätt som andra om de
levde Irak. Det pågår en systematisk religiös rensning i Irak. Det höjs röster för kristna i Irak i hela världen.
I Sverige är det tyst. Varför? Jag kan alltså, efter mina kontakter med företrädare för Svenska kyrkan, dra
slutsatsen att det handlar om samma svenska tafatthet, flathet, feghet, okunnighet och ignorans som till
viss del råder i det svenska samhället i övrigt.
Kristenhet går ut på att hjälpa sin nästa och inte vara rädd för att bli utpekad som politisk inkorrekt eller
islamofob. Fobi är dessutom en psykologisk vanförställning som bör behandlas.
ESNA, 02.08.2007
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Religious and Ethnic Persecution Continues in Iraq
Facts reported to U.S.
Commission
August, 2007 — If the targeted persecution and deadly
violence against Christians continues inIraq, it may be
the end of the presence of this ancient people who have
inhabited that land formore than 6,000 years. That is
the message the Chaldean Assyrian Syriac Council
ofAmerica (CASCA) is voicing throughout the country
and topic of discussion at the first of twohearings with
the United States Commission on International
Religious Freedom (USCIRF).As the bloodshed
continues, witnesses gave dramatic first-hand accounts
of life and deterioratingconditions for the Christian
Assyrian/Chaldean/Syriac people in war-torn Iraq
during the hearingon July 25.
"Together with the rising tide of sectarian violence, conditions for religious minorities and theassociated Iraqi crisis
require heightened attention and more effective action by the U.S.government," said Michael Cromartie, chair of the
USCIRF "That is why we are having thishearing."
Since the start of the U.S.-led invasion in 2003, the population of Iraqi Christians has beendrastically dwindling. More
than 700,000 of the 1.2 million are either internally displacedseeking shelter in Kurdish Regional Province and
Nineveh Plain cities or stranded inneighboring countries seeking asylum.
Congresswoman Anna Eshoo (D-CA) first-generation American of Assyrian and Armeniandescent believes that there
are significant factors that have contributed to the current crisis. Iraq'sreligious minority populations do not receive
adequate development assistance. "Because theyrepresent such a small community, their voice in national politics is
relatively weak," said Eshoo.Christians in Iraq are not armed. They are not protected by any militia, so they are easy
targetsand clearly unwanted in Iraq by the Muslim extremist. Churches are being bombed, priestskidnapped and
killed. Many Christians are being forced to convert to Islam, wear Islamicheadscarves, pay burdensome taxes or
ransom money to Muslims and forced to leave theirhomes and businesses with only the clothes on their backs.
The Chaldean Assyrian Syriac Council of America (CASCA) is a non-profit organizationdedicated to matters of
public policy and political purpose of the common benefit of the societyof Assyrian/Chaldean/Syriac people in
Diaspora and those in the indigenous lands of Bet-Nahrain and Mesopotamia
Written by: Jackie Bejan
EasternStar News Agency,

22.Aug.2007

Threats to Iraq's Communities:

Assyrians Testify Before the U.S. Congressional
Commission
(AINA) -- The persecution of Christians and other non-Muslim minorities in Iraq has reached a critical mass and
finally, Washington is taking notice. On July 25, the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF)
conducted a hearing to gather information regarding the volatile situation facing the ancient communities of
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Assyrian/Chaldean/Syriac Christians, Sabaean Mandaeans and Yazidis. Five panelists delivered emotional accounts of
struggles to survive in Iraq, including three Assyrian Chaldean, the Rev. Canon Andrew White of St George's Anglican
Church in Baghdad, and a Sabaean Mandaean physician. Pascale Warda, an Assyrian Chaldean and the former Iraqi
minister of Migration and Displacement, testified to several acts of violence against minorities, including one event in
which "a 1-year old baby was roasted and delivered to his mother's doorstep on a bed of rice." Christians have one of
three options, she said: "convert to Islam, pay the protection tax imposed on non-Muslims, or leave [their homes] with
no personal possessions."
Kidnappings, rapes and massacres are commonplace in so many cities that Christians are being forced back to their
indigenous land to the north, the Nineveh Plain, which has been home to Christians, Iraq's indigenous people for
more than 6,500 years.. "… We've come down from these towns and villages into the major cities of Iraq, Baghdad,
Mosul, Kirkuk, and Basrah, and it is just natural when we feel in danger, we would go back to our original area,"
explained Dr. Donny George, an Assyrian archaeologist and the former director of the Iraqi National Museum.
Although not completely void of violence, the Nineveh region is more stable. However, the panelists said, the area
cannot accommodate the influx of thousands of Christian families that are fleeing Baghdad. Thus, a universal message
prevailed among all the panelists: if relief is not given to Iraq's "communities of antiquity," the people who have
occupied this land between two rivers for millennia may become extinct.
Two members of Congress, Representative Anna Eshoo (D-CA) and Representative Christopher Shays (R-CT), also
testified. Eshoo, a first-generation American of Assyrian and Armenian descent, noted that while Christians represent
only 3 percent of the country's population, they account for 40 percent of refugees due to ongoing persecution by
Islamic fanatics and the perception that Christians are viewed as American allies.
A relief plan containing two major components was proposed. Michael Youash of the Iraq Sustainable Democracy
Project (ISDP) advocated for the Nineveh Plain plan, which under the provisions of Article 125 of the current Iraqi
constitution can provide for an Autonomous Administrative Area for Christians and other minorities. Speakers also
recommended that the U.S. government put forth a specific and urgent policy to build the infrastructure in the
Nineveh Plain so that basic needs such as security, housing, food, water, education and jobs can be obtained for the
tens of thousands of Internally Displaced Persons.
Secondly, panelists advocated for assistance in the effort to resettle the most vulnerable Christian and non-Muslim
refugees outside Iraq. The ethnically and religiously persecuted non-Muslim minorities of Iraq have flooded
neighboring countries in disproportionate rates in search of peace only to become victims once again. Many are
denied legitimate status in countries in which they presently reside and, as a result, are unable to obtain employment,
access health services or send their children to school.
In June, the House of Representatives passed a provision requiring that $10 million be allocated to aid religious
minorities internally displaced in the Nineveh Plain. This provision has yet to pass in the Senate.
Jacklin Bejan of the Chaldean Assyrian Syriac Council of America (CASCA), an organization dedicated to matters of
public policy and political purpose of the Assyrian/Chaldean/Syriac people, who served as a translator for one of the
panelists, called the "stunning" testimonies a resounding success that evoked emotional responses from many in the
audience. Commission Chair Michael Cromartie, vice president of the Ethics and Public Policy Center in Washington,
D.C., was one of those moved by the personal accounts of struggle, saying, "This is unbelievable. We must help these
people."
The USCIRF has scheduled a second hearing to take place sometime in September. CASCA helped to identify and
coordinate three of the five panelists at the first hearing and will do so once again in an effort to bring to light the
plight of Assyrian Chaldean Syriac Christians of Iraq. The organization has asked Nuri Kino, the Swedish
awardwinning investigative reporter who recently traveled to Amman, Jordan, and Joseph Kassab, executive director
of the Chaldean Federation of America, to testify at the second hearing. Kassab said he hopes that "the U.S.
administration and the American people understand what the plight of Iraqi Christians is all about and how religious
freedom in Iraq at this time is scrutinized."

www.aina.org, 2007-08-22
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Motion till riksdagen av Yilmaz Kerimo:

DEMOKRATI I IRAK
2007/08:s8005
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs i
motionen om att Sverige bör ta initiativ
till en kommission med syfte att de
kristna assyrierna/syrianerna/ kaldéerna
erbjuds

en

frizon

under

FN:s

överinseende.
Motivering
Det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för
assyrier/syrianer/kaldéer i hela Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak där kristna
länge har varit utsatta för förföljelse. Terrorn mot kristna har förstärkts efter USA:s ockupation av
Irak. Hatet från Iraks muslimer mot USA uttrycks i terrorhandlingar mot kristna grupper bland
annat genom bomber mot kyrkor. Många oskyldiga kristna har blivit offer som resultat av dessa
terrorhandlingar. Det finns andra grupper i Irak som också utsatts för förföljelse och som under
FN:s överinseende fått en geografisk frizon för tryggare levnadsförhållanden. De kristna i Irak
behöver skydd och ett erkännande som ett förföljt folk med ett gemensamt språk och en
gemensam kultur. Nu har även amerikanska UD börjat komma till insikt och diskuterar möjligheten
att upprätta en skyddat område för den kristna minoriteten. Jag anser att Sverige bör ställa sig
positivt till de amerikanska signalerna genom att driva på i FN för att få till stånd en kristen frizon i
Irak under FN:s överinseende. Sverige, och framför allt Södertälje, tar emot fler irakiska flyktingar
än vad hela USA gör. En kristen frizon i Irak skulle kunna lindra lidandet och flyktingströmmarna
och samtidigt ge kristna flyktingar som så önskar en plats att återvända till.
Sverige bör ta initiativ till en kommission för att de kristna assyrierna/syrianerna/ kaldéerna
erbjuds en frizon under FN:s överinseende i Irak. Detta tills demokratin börjar ta form så att alla
minoriteter kan börja leva sida vid sida och utan att Norra Irak bara är till för kurder från övriga
Irak.
Stockholm den 1 oktober 2007
Yilmaz Kerimo (s)
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Attempts To Rewrite Assyrian History -- Again
By Fred Aprim
Beginning in the early 1990s when Mehrdad Izady finally got his degree at Harvard University, he has launched on an
on again off again campaign to rewrite history in Northern Iraq and elsewhere with special relevance to Assyrians. He
has passed himself off as a Harvard professor when he was a drill instructor in Persian and his dealing with
established and reputable Kurdish organizations have been less than honorable.
Now, he has leashed his venom on Assyrians, yet again, from what corner of employment it is not clear, but certainly
not from any academic establishment that is known to anyone. That KurdishMedia.com chooses to disseminate his
writings is not to its credit. On March 27, 2003, Mr. Izady proceeded to corrupt northern Mesopotamian history and
falsified other issues relating to Kurdish population and Kurdish ethnic and historical origins.
Falsifying Geography In his article, attacking the recently established Kurdish Parliament in Exile, first held in
1995 in The Hague, Izady condemns the Kurdish leadership for settling for too little. He chooses intentionally to
ignore some 5000 years of northern Mesopotamian Assyrian history and what the region of today's northern Iraq was
always known as and in a deplorable way he depicted the demographic map of northern Iraq, southern Turkey and
northeastern Syria as "Kurdish," based on a map by the British colonies less than a century old. He writes: "A large,
mufti-color sheet map drawn by the British Royal Geographic Society and published in 1906 depicted Kurdish
majority areas with such accuracy that even today--93 years later--it remains virtually peerless."
Referring to the 1919 Paris Peace Conference and the failure of the Kurdish delegation to propagate this sudden
historic British map, he writes: "Naturally putting first the interests of their own people before those of others, the
Armenian delegation to the conference fully ignored this map and presented one of their own for the boundaries of an
independent Armenia. The Armenian delegation's map included all of present Kurdistan of Turkey, chunks of Iraqi
and Syrian Kurdistan, and large areas populated by Turks, Turcomans and Arabs thrown in for good measure."
First, the malicious effort to ignore the Assyrians' presence in the north of Iraq and southeastern Turkey is obvious in
Izady's writing. Second, the Kurds were not alone in the Paris Conference. All the other minorities of the Ottoman
Empire were present in one way or another, including the Assyrians and the Armenians. The Assyrian delegations
presented their own demands including an Assyrian territorial map in which parts of northern Iraq and southeastern
Turkey were claimed as Assyrian regions (Werda 1990, 199-220). What makes the Kurdish map more legitimate than
that of the Assyrians, especially when the Assyrians have rooted historical legitimacy in the region?
There are many issues involved when discussing the subject of Kurds in the Assyrian heartland (north of Iraq). Such
issues do involve migration and forced occupation of land, among others. Historically, there is ambiguity when
addressing the consistent presence of people known strictly as Kurds in northern Mesopotamia. For one, Kurds
variously trace themselves to Medes, then to Hurrians, and at other times to others. To present a historically reliable
picture, Izady and others must investigate linguistic, cultural, and religious and any other common factors such as
geographic density. A reasonable question arises that if the Kurds actually existed in this area, what was the
relationship between the Kurds and the ancient people for whom archeological evidence exists. How did a Mede or a
Hurrian become a Kurd? Mere bluster is not evidence. From antiquity, people living in different regions have
produced different crafts, building materials, ceramic styles, monuments and cultic installations. In very limited
fashion, some of these traits and habits are alike, but very seldom we find that all these traits when incorporated with
elements of language, culture, and religion, remain similar among the various ethnic groups. Northern Mesopotamia
(Assyria) was always Assyrian in essence and the numerous excavations and discoveries in the region is a solid and
overwhelming proof to this fact. Have any excavations in north of Iraq uncover artifacts that are coined Kurdish? I
challenge Mr. Izady to list any for us.
The region of north Iraq was known as Assyria even in later historical Parthian references, centuries after the fall of
Assyrian political system. It kept its Syriac name "Athur", i.e. Assyria (Parpola 2000). During early Christianity, the
region of northern Iraq was named Adiabene. Gibbon, the eighteenth century British historian and one time
Parliamentarian, writes: "Ammianus remarks, that the primitive Assyria, which comprehended Ninus (Nineveh) and
Arbela, had assumed the more recent and peculiar appellation of Adiabene, …" (Gibbon 2001, 292). The people of
Adiabene (Arbil, Kirkuk, and Mosul) were called the Adiabeni, and by the term Adiabeni, for the first century A.D.
well-known Jewish historian Josephus, it was meant Assyrian (Whiston 1999, 543). Then the region went under
Islamic Arab domination until the fall of the Baghdad Caliphate in 1258 and the coming of the Mongols. However,
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northern Iraq remained predominantly Christian until the destructions of Tamerlane in 1401. The region's main
language was Aramaic (Syriac) well into the ninth and tenth centuries. Arabic began to take over at the time since it
was the language of the Koran, the holy book of the newly spreading religion of Islam, which began in the seventh
century.
During the second half of the 2nd millennia, under Ottoman rule (about 450 years), the north of Iraq was called
"Mosul Vilayet" (Mosul Province) until 1921 when the region was separated from the Ottoman Empire and made part
of what became known as Iraq.
My question is from where and when did this Kurdistan come? Well, since the turn of the twentieth century the Kurds
have entered northern Iraq in great numbers from both Iran and Turkey. This migration intensified after WWII when
the Persian Army put down the Kurdish rebellion in northwestern Iran and crushed the Mahabad Republic that Kurds
had established in 1946, which had existed for a few months. Furthermore, Kurdish society sets little store in
educating its women, and thus Kurds worldwide have one of the highest reproductive rates in the Muslim world. This
factor alone has increased their numbers exponentially during the past fifty years in northern Iraq.
I challenge Izady to furnish census records justifying his claims for a Kurdish majority in northern Iraq and
southeastern Turkey up to the late nineteenth and early twentieth centuries. Based on his exaggerated notions of
Kurdish population in the early twentieth century, Izady brags about what he calls "Kurdish generosity" at the Paris
Conference because they did not demand larger deserved regions in Syria, "from Van to Ardahan, from Mush to
Maku," mostly Iranian Kurdish territories and he goes on adding more regions.
I do not understand the logic of this supposed historian, Izady. Is he implying that history has no affect in determining
a region's background? Is he implying that all decisions must be made based on what the fact is on the ground at this
moment regardless of how that fact came to be? Is Izady ignoring acts of genocide, oppression, forced deportations,
persecution and harassment the powerful can inflict on the weakened and emphasizing only the game of numbers?
Did this supposed historian forget that in late 1914 the Kurds backed by Turks forced some 150,000 Assyrians out of
their homes in the Hakkari mountains, in present-day southern Turkey and into Urmia region, in northwestern Iran?
And later, in May 1915, these Kurds, aided by the Turks again and certain fanatic Persian Muslims, pushed over
10,000 Assyrians from Urmia to flee their homes and villages and seek refugee status in Russia? As the remaining
Assyrians fought for months and lost thousands, the Russians returned to Urmia to establish some peace in the
region. But in January 1918, the most horrifying tragedy was perpetrated by the Kurds, Turks and certain Persian
elements, as some 100,000 Assyrians, including some Armenians, were forced again to flee as the Russians withdrew
for the second time. This time this forced migration directed the Assyrians into Iraq, as these Assyrians of Turkey
joined their brethren Catholic Assyrians of the Mosul Plain (also known as Chaldeans) in 1920 after spending over two
years in refugee camps in Baquba and Mindan. Let me remind the professor that in all, and between 1914 and 1925,
records show that some 300,000 Assyrians were either killed or incapacitated at the hands of the Kurds and Turks
(Malek 1935).
Fanatical Kurd Izady Attacks Kurdish Parliament Izady's malice against any Kurd who attempts a fairer
portrayal of the Assyrian situation jumps from the venue of the Paris Peace Conference to The Hague meeting in 1995
of the Kurdish Parliament. Article I of the Declaration of the Founding of the Kurdish Parliament in Exile entitled
"The Peoples of Kurdistan and Religious Congregations," reads: "In addition to the Kurds, there are the Assyrians and
the Armenians living in Kurdistan. They too have suffered at the hands of the invading forces. Subjected to the policies
of divide and rule, the people of Kurdistan have, at times, fought one another and forced one another to migrate from
the common homeland. These factors have kept the population of Assyrians and Armenian slow. Today, in Kurdistan,
they constitute a figure of some 10% of the total population. The people who live in Kurdistan have differing faiths and
various religions. A vast majority of believers are Muslims. This diversity of beliefs has enabled the occupiers of
Kurdistan to pit one group of believers against the other, to their mutual detriment..."
While Assyrians agree that this statement should be supplemented by a broad apology and indemnity to Assyrians for
the Genocide, Izady castigates the Kurdish Parliament for making this bow in the direction of historical fact. After
playing around with figures, Izady finally concludes that even if the Kurds were considered to be as conservative as 25
millions, then the 2.5 million (10%) Armenians and Assyrians, in the region he calls Kurdistan, is ridiculous. Juggling
sarcasm and ethnic hatred, he reaches the conclusion that the Assyrians and Armenians make up 1% of the population
of northern Iraq. Izady flatly denies historical accounts that it was the Kurds who inflicted most atrocities against the
Assyrians. Need we remind this fanatical throwback to the butchers of World War I as described in one whole chapter
of the well-known Blue Book, referring in details to Kurds as the prime perpetrators of those atrocities? Need we
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remind the self-proclaimed historian by the diaries and numerous correspondences of foreign officials and European
and American missionaries regarding the horrifying accounts Kurds have committed against the Assyrians? Close to
one hundred and twenty pages speak of these atrocities in Ara Sarafian's edited yet uncensored version (Bryce and
Toynbee 2000). Izady sees the Kurdish parliament as a defender of Assyrians' rights while neglecting the rights of the
Kurds. He goes on to declare the oil wealth of Kirkuk as a Kurdish commodity and that Turkey has no right to re-open
the Mosul Vilayet (Mosul Province) issue again. Of course opening the Mosul Vilayet will eventually bring the
Assyrians in the political picture again.
Let me remind the Harvard produced historian that after the mandate of Iraq in 1921, there were 400,000 nonMoslem minorities in Iraq according to the British civil administration. It is safe to say that three-quarters of these
400,000 were Assyrian Christians and lived predominantly in northern Iraq when the Kurdish population was
estimated around 800,000 in the same period (Malek 1935, 22). This means that eighty years ago, Assyrians formed
33% of the population of Northern Iraq. Would this fanatic describe for us what accounts for this dramatic decrease in
Assyrians and the increase of Kurdish population in northern Iraq in a matter of eighty years? And if the Assyrian
population has fallen to 10 to 20 % who is responsible for that?
Kirkuk Claims Basing himself on the unsubstantiated claim that somehow Hurrians are the ancestors of the Kurds,
Izady claims that Kirkuk was built and named Arrap'he over 3,800 years ago by his "ancestors". Ignoring the wellattested fact that northern Iraq was entirely Semitic by the early Christian period, and Aramaic speaking, he claims
that Sassanid sources (known to him only?) show that "Yazdankart (Domitianus), the king of Kirkuk and Sulaymania,
felt sufficiently "Kurdish" to participate in the defense of other Kurds…" Additional reminder here is due since
throughout the early medieval historical sources "Kurd" is used as a generic term for "pasturalists." Fanatical Izady's
claims cannot replace historical facts no matter to what level of sarcasm and invention he resorts.
It would be foolish to talk about Kirkuk and not mention the Assyrians and Turkomans. Although it is hard to say
whether the Seljuks left any Turkish trace in Mesopotamia, we know that the Seljuk Turks revolted and had attacked
many quarters of Baghdad, including the Christian quarter in A.D. 1054. This means that they were there. Still, the
invasion of Tamerlane in 1401 could have brought in some Turks. We know furthermore that during A.D. (1410 1508)
the Turkomans Black Sheep and White Sheep dynasties ruled Iraq; hence, there are reasonable chances that their
descendents have survived since then.
Additionally, Kirkuk was known as Arrapha (Arrapkha) during the Assyrian Empire. After the Assyrians adopted
Christianity beginning in the first century A.D. and the Greeks began their rule of today's Iraq in A.D. 331, the city
took the Christian name Karka d' Bet Sloke (a Syriac or Assyrian name, and not Kurdish, meaning "walled city of the
Seleucus house"). The word Sloke is a corrupted version from the Greek king "Seleucus" one of Alexander's generals,
who ruled the region. This Karkha d' Bet Sloke was the center of one of the important Metropolitan (bishop) centers of
the Nestorian Assyrians for centuries. Assyrian Church records, and other records, indicate that some 152,000
Nestorian Assyrians were slaughtered in Kirkuk (Karka d' Bet Sloke) by the Sassanid Persian Yezdegerd II in A.D. 448
(Wigram 1910, 138). This proves that there were many Assyrians in Kirkuk at that time still.
Who Are The Kurds? I need to stress the fact that there is no single universally agreed-upon meaning for the term
'Kurd'. Discussing what he called the 'vague and indiscriminate use of the term Kurd', Vladimir Minorsky underlines
the extent of the confusion, by citing remarks by the 10th century Persian historian, Hamza Isfahani: 'The Persians
used to call Dailamites 'the Kurds of Tabaristan', as they used to call Arabs 'the Kurds of Suristan', i.e., of Iraq. Other
Arab and Persian authors in the 10th century mean by Kurds any Iranian nomads of Western Persia, such as the tentdwellers of Fars (Minorsky 1982/1943, 75).
Another contemporary scholar has drawn attention to his own observation, during field research in Kurdish areas,
that the word 'Kurd' may simply indicate the language that one speaks. He stated, thus: "When I asked people in
ethnically mixed areas whether they were Kurds of [sic] Turks or Persians, I frequently got answers such as 'I am Kurd
as well as a Persian and a Turk'. The author concluded, "When I insisted and asked what they originally were, some
answered 'my father speaks all three languages'." (Van Bruinessen, 1978, Utrecht: footnote 102: 430)
The Kurds might call themselves whatever they want and claim whatever they need, but this must not mean infringing
on the rights of others; it must not come on the expense of other people, including the Assyrians, who have historically
the same if not deeper rooted rights in the land many people share today.
What Assyrians Can Learn From Izady? Izady strongly rejected his cooperation with an Armenian group
before the latter issued statements rejecting the ethnic cleansing of Kurds in Armenia and Azerbaijan. He continues to
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state: "Perhaps the Kurds--first the citizens and only then the leaders--should try the novelty of placing their own
nation's priorities ahead of those of other peoples."
Indeed, Assyrians should learn a thing or two from this statement. In 1961, the Kurds began their large-scale
organized rebellion in northern Iraq and ever since they have continued their persecution and harassment of the
peasant Assyrians even when many Assyrians had joined them and backed their struggle. The Assyrians were under
the impression that the Kurds would help them since they were both fighting against common Iraqi oppressive
practices inflicted on non-Arab ethnic minorities. But thousands of Assyrians were forced to evacuate their villages
and move south into large cities like Mosul, Kirkuk and Baghdad while, with time, the Kurds moved in and controlled
the Assyrians' villages.
After the establishment of the Northern no-fly zone and the so-called democratic Kurdish government in northern
Iraq in 1992, the atrocities against Assyrians increased dramatically as Kurds attempted to purge the region >from the
remaining Assyrians. Assassinations, rape, harassment and oppression against Assyrians have continued. Please visit
(www.aina.org) for detailed description. This has been the Kurdish policy since 1921 when Iraq was being established.
That explains why the Assyrians have continued to leave northern Iraq, leading to the increased percentage of the
Kurdish population in the region. Human beings in today's world can no longer afford to live in the dark allies of
bigotry and fanaticism. I call upon the moderate Kurds to reach for all the Kurdish people, educate them, and address
the legitimate case of the Assyrians in northern Iraq, their ancestral lands. There is no reason why different ethnic
groups cannot live side by side, each respected, protected, and its culture and heritage preserved.
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Church Bombings in Iraq Since
2004
(AINA) -- 40 Assyrian churches have been bombed
in Iraq since June 26, 2004. The following lists the
bombings:
January 6, 2008: 7 churches bombed. In Mosul:
*Chaldean Church of Saint paul
*Nunnery of Dominican Sisters
*Orphanage of the Chaldean Sisters In Baghdad:
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*Rum Orthodox Church (where the guard was injured)
*Mar Ghorghis chaldean church in Ghadir area
*Saint Paul Chaldean church in Zafaraniya area where, according to Mgr. Warduni, the carbomb was
discovered before its explosion and defused.
*Chladean sisters nunnery in Zafaraniya
One man was slightly injured in these bombings.

June 4, 2007. 2 churches attacked. St. Jacob
Church, near the Asia Neighborhood (Hay Asya) in Dora,
was attacked and the Christian guards killed, the church was
looted and will be turned into a mosque. St. John the Baptist
Church near the Hay Al-Athoriyeen (Assyrian quarter) was
also looted.

May 31, 2007. 1 convent attacked.S hiites occupied the Angel Raphael Convent, belonging to the
Chaldean Sisters of the Scared Heart, in Dora, Baghdad and turned it into a base for military operations.
May 18, 2007. 1 church attacked. St. George Assyrian Church in the Dora
neighborhood of Baghdad was firebombed.
April 14, 2007. 2 churches, 1 monastery attacked. An Islamic group
forcefully removed the Cross from the churches of St. John and St. George in
Dora, Baghdad. An affiliated Islamic group in Northern Iraq occupied the
Assyrian monastery of Raban Hormuz.
November 1, 2006. 1 church bombed. Unknown assailants bombed the
entrance of the Dominican Clock Church compound, a Catholic church in
Mosul.
October 8, 2006. 1 church bombed. Two bombs exploded around 6:30
A.M. near the Church of Virgin Mary on Palestine road in Baghdad. The outer
walls of the church were damaged and the windows of many parked cars that
belong to the church were shattered. One policeman was killed and many bystanders were injured.
October 4, 5 2006. 1 church attacked. A group of men opened fire on the Chaldean Church of the Holy
Spirit in Mosul, the second time in 8 days.
September 27, 2006. 1 church attacked. A rocket attack was launched against the Chaldean Catholic
Church of the Holy Spirit in Mosul.
September 24, 2006. 1 church bombed. St. Mary's Cathedral, the home of His Holiness Mar Addai II,
Patriarch of The Ancient Church of the East, was bombed. Located in the Riyadh district of Baghdad the
cathedral experienced dual bombings, a small IED followed, few minutes after, by a car detonation carrying
a large amount of explosives. The bombing was timed to take place as the worshipers were leaving the
Sunday morning sermon. 2 were killed and 20 injured.
September 8, 2006. 1 church bombed. Two bombs exploded in front of the main gate of a church in
al-Za'faraniyya in Baghdad. The explosions caused damage to the church and injured the church guards
June 2, 2006. 1 church bombed. Kaneesat al-Si'aood (The Church of Ascension) in Baghdad was
attacked by a rocket bomb. The bomb caused damage to the church building and made a hole in the church
dome.
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February 1 2006. 1 church bombed. The Baghdad Seventh-day Adventist Church was bombed for the
second time in two years, injuring an armed guard, one of two permanently stationed to protect the church
compound.
January 29, 2006. 4 churches bombed. Car bombs exploded outside the Vatican embassy and near
four churches in Iraq, killing at least three people.
In Kirkuk, three civilians were killed and one wounded in the attack on the Church of the Virgin, and six
civilians were hurt in the blast outside an Orthodox church. In Baghdad, car bombs exploded outside St
Joseph's Catholic Church in the suburb of Sina'a and an Anglican church in the eastern Nidhal area.
November 2, 2005. 1 church bombed. At approximately 5:00 P.M. a car bomb exploded near the
Church of Mar Giwargis (St. George) in the Assyrian quarter of Almas district in Kirkuk. 3 were killed.
July 16, 2005 1 church bombed. A small explosion rocked the Assyrian Church in Habbaniya, Ramadi
in Iraq. There was some damage to the roof of the church.
December 7, 2004. 2 churches bombed. The Al-Tahira Chaldean Catholic
Church and Armenian church that was under construction were bombed in
Mosul. The first blast struck the al-Tahira ("the pure," in reference to the Virgin
Mary) Church about 2:30 p.m. in al-Shifa' neighborhood, eastern Mosul. Ten
armed men stormed the church, planted explosives throughout it, and set the
bombs off wounding three people and destroying most of it. An hour later,
gunmen bombed in al-Wahda neighborhood, western Mosul, an Armenian
church under construction. No casualties were reported there.
November 8, 2004. 1 church bombed. St Bahnam's Catholic church in
Dora, Baghdad was bombed, killing 3 people and wounded 40. Police said a car
bomb had exploded outside the church, but witnesses said it appeared explosives
were planted nearby.
October 16, 2004. 5 churches bombed. Five churches were bombed in Baghdad in a coordinated
attack. The church of Saint Joseph in the west of the Iraqi capital was hit at about 4:00 am (0100 GMT).
Twenty minutes later, another blast ripped through the streets at another Saint Joseph church, in Dora,
southern Baghdad. After another 20 minutes, Saint Paul's church was struck in the same area.
At 4:50 am, the Roman Catholic St. George church in the central district of Karrada was rocked by a blast
and engulfed in flames, leaving the wood-built sanctuary completely charred.
A fifth explosion occurred about an hour later at Saint Thomas church in Mansour, to the west.
An artillery shell, believed to be intended for the church, was fired into a car park between a hotel and Saint
George's Anglican Church.
September 11, 2004. 1 church bombed. A car bomb exploded outside the Virgin Mary Seventh-Day
Adventist Church in the Al-Sa'doun Park in the center of Baghdad.
September 10, 2004. 1 church bombed. A bomb exploded at the Assyrian Anglican Church at alAndalus Street in Baghdad. The explosion occurred during the night.
August 1, 2004. 5 churches bombed. Five Assyrian, and one Armenian, Churches were bombed
simultaneously in Baghdad and Mosul. Twelve Assyrians were killed and some 60 injured:
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1- Church Sayidat al-Najat (Our Lady of Salvation) - Karrada, Baghdad
2- Church Sayidat al-Zohour (Our Lady of the Flowers) - Karrada, Baghdad (Armenian Catholic Church)
3-Sts. Peter & Paul, Dora, Baghdad
4- St. Paul Church - Center of Mosul
5- St. Elia, Baghdad
6-St. Mary's Church in east Baghdad (car bomb disarmed by police)
June 26, 2004. 1 church attacked. Two unidentified men in a silver Opel throw a hand bomb at the
Holy Spirit Church (al-Rooh al-Qudos) in the Akha' quarter in Mosul. The explosion injured the sister of
the priest.
www.aina.org, 2008-01-08

Autonomi för Assyrier i Irak är ett
måste!
Mellan åren 1914 och 1918 utfördes ett folkmord mot det
Ottomanska Rikets kristna befolkning till följd av de så kallade
ungturkarnas politik. Under dessa år utplånades två tredjedelar
av det assyriska folket. Förtrycket mot assyrierna fortsatte även
efter första världskriget och Mellanösterns nyordning genom Nationernas Förbund och stormakterna.
Den 7 augusti 1933 utfördes en massaker i den assyriska byn Simele, i Norra Irak, då uppskattningsvis 5000 assyrier
mördades. Bland offren fanns ett stort antal gamla, kvinnor och barn. Dådet utfördes av irakisk polis kort efter att
Storbritanniens mandat hade upphört och var en konsekvens av den djuprotade misstron mot assyrierna. Återigen föll
många assyrier offer för att statsmakten ansåg dem som ett konspiratoriskt element i det egna landet.
Dessa händelser har kommit att bli en dominerande del av assyriernas kollektiva minne. Varje år hedras de som föll
offer för folkmordet, även kallat svärdets år Seyfo och Simele massakern över hela världen. Assyrierna i diasporan vill
uppmärksamma världen på dessa dåd då de blev början till folkets exodus från sitt hemland Mesopotamien, landet
mellan floderna. Idag är assyrierna utspridda över hela världen, statslösa, och delar kollektiva trauman som följd av
det förtryck och övergrepp som skett. Folket har nu, likt andra kristna minoriteter i området, i princip försvunnit från
hemländerna.
I Irak 2007 sker återigen en systematisk utrensning av den assyriska befolkningen, stora delar av
Irak töms på sin ursprungsbefolkning. Hot, våld och tvångskonvertering fördriver assyrierna på
flykt från sina hem till en oviss framtid. Mördandet i Irak pågår mer intensivt än någonsin,
assyrierna har som kristna återigen blivit måltavla för religiösa fanatiker.
Med anledning av detta, undertecknade organisationer begär av beslutsfattare, myndigheter och organisationer att ta
sitt ansvar, att skydda de kristna minoriteterna i Irak. Vi uppmanar alla att delta och stödja denna protest mot våldet
som skett och fortfarande sker mot assyrier i deras hemländer.

Assyriska riksförbundet i Sverige
Assyriska kvinnoförbundet i Sverige
Assyriska ungdomsförbundet i Sverige
Assyriska distriktet i Stockholm
Vi kräver:
- Självstyre för assyrierna i Irak
- Erkänn folkmordet på assyrierna

7 augusti 2007
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Uppmärksammat
seminarium om Turkiet
och Seyfo
SEYFO Onsdagens seminarium (2007-01-31) i
riksdagen om Turkiets väg till EU-medlemskap
och dess inverkan på ett erkännande av
folkmordet på assyrierna rönte stort intresse från
olika håll. I den fullsatta salen fanns förutom flera
riksdagsledamöter och journalister även
representanter för Turkiet och SVT 24 som
sänder seminariet nu på måndag.

Lars Ohly var den enda partiledaren som
ställde upp på ett annars välbesökt
seminarium.[Foto: esamedia.se]

Assyriska riksförbundet fortsätter driva på för ett officiellt
erkännande av Sverige för folkmordet som drabbade folket med
början år 1915 i Turkiet. Tillsammans med Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet, SSKT, och
assyriska kvinno- och ungdomsförbunden genomfördes seminariet som alltså lockade flera riksdagsledamöter,
journalister, TV-kanaler och andra representanter. Bland ledarna för Sveriges riksdagspartier var Lars Ohly (v) den
enda som tackade ja till att komma och tala under seminariet. Lars Ohly passade på under sitt tal att understryka
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vikten av ett erkännande för folkmordet - Seyfo - och berättade hur flera partier tidigare talat med kluven tunga i
frågan.
En annan talare som tydligt ställde sig bakom ett erkännande är professorn i folkrätt, Ove Bring, från
försvarshögskolan. Bring menade i sitt tal att folkmordet inte längre är en fråga för historikerna utan för politikerna
eftersom det redan är väldokumenterat. Enligt Bring finns det inget som längre hindrar Sveriges regering från att
erkänna folkmordet Seyfo, varken juridiska eller kunskapsmässiga aspekter bör stoppa politikerna från att ge ett
erkännande, menade professorn. Hans tal möttes av starka applåder från de många närvarande, assyrier såväl som
icke-assyrier.
Assyriernas egen röst representerades av den engagerade författaren Sabri Atman från Holland. I sitt tal berättade
Atman om det mörka och anti-demokratiska Turkiet som fortsätter med att exempelvis döpa gator och torg efter Talat
Pasha, en av hjärnorna bakom folkmorden på assyrier, greker och armenier. På inbjudan av Assyriska Riksförbundet
befann sig även den turkiske publicisten och demokratiförsvararen Ragib Zarakolu bakom talarstolen och framförde
en analys av folkmordsfrågan.
Historieprofessor David Gaunt från Södertörns universitet har bidragit starkt till att uppfylla politikernas gamla krav
om mer källkritiskt material om Seyfo. Hans nyligen utgivna bok, "Massacres, Resistance, Protectors: MuslimChristian relations in Eastern Anatolia during World War I", innehåller ett överflöd av bevis för folkmordet. Under sitt
tal berättade Prof. Gaunt bland annat om svårigheterna med att få åtkomst till de turkiska arkiven och om hur han har
gått tillväga med Seyfo-forskningen.
De övriga talarna var SSKT:s ordförande, Anne Ludvigsson (s), ordförande för Europarådets svenska delegation
Göran Lindblad (m) som representerade högeralliansen under seminariet, Andreas Bengtsson, Turkiethandläggare på
utrikesdepartementet, Ann Dismorr före detta ambassadör till Turkiet och före detta talmannen Björn von Sydow (s).
Förutom partiledaren Lars Ohly (v) och ledamoten Björn von Sydow (s) som höll varsitt tal så närvarade följande
riksdagsledamöter:
1. Anneli Enockson (kd)
2. Björn Hamilton, (m)
3. Ibrahim Baylan (s)
4. Yilmaz Kerimo (s)
5. Nils Oskar Nilsson (m)
6. Hans Linde (v)
7. Mats Pertoft (mp)
8. Göran Lindblad (m)
9. Anne Ludvigsson (s)
10. Tommy Waidelich (s)
11. Michael Damberg (s)
12. Gunnar Axen (m)
13. Marie Weibull Kornias (m)
14. Kerstin Lundgren (c)
afram.barryakoub@hujada.com2007-01-31

The Turkish Genocide Of Assyrians And Armenians
Editor's note: the following speech was delivered to the Swedish Parliament on January 30, 2007.
(AINA) -- In March 2003 the Swedish organisation "Levande historia" arranged a seminar in the town of Uppsala with
the theme "The genocide on Armenians and other Christian groups in 1915". I attended in my capacity as a legal expert
on international law, but the two most important contributions were presented by two historians, Klas-Göran
Karlsson from the university of Lund, and David Gaunt from the university college of Södertörn. They both confirmed
that genocide, in a general sense, had taken place in the then Ottoman empire during the First World War.
The strange thing with this seminar in Uppsala was that Turkey's embassy in Stockholm had sent a historian from
Ankara to give a contrasting picture to the picture they suspected the seminar would confirm. The discussion between
the historians reached a complete deadlock and the event was commented on later by Turkey's largest newspaper,
describing Swedish scientists with derisive words of abuse.
This controversy should never have taken place from a purely historical point of view because the scientific research
done on this issue is relatively clear.
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There are very many witnesses from 1915: missionaries who were there in the Christian areas; consuls from western
countries who reported back to their embassies about what happened; German military attachés who reported in the
same way; and the American ambassador Morgenthau in Constantinople who gave reports about his contacts with the
government of the Young Turks, especially about a conversation with Turkish war minister Enver Pasha, in which the
minister assured that what took place was ordered by the government.
A document was published already in 1916 entitled The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916
by James Bryce, British expert in political science, and Arnold Toynbee, a historian. Bryce had previously been
ambassador to the USA and had led an investigative commission during WWI about alleged war crimes in occupied
Belgium. Toynbee was in the beginning of his career as a world famous historian.
Johannes Lepsius, a German missionary in Anatolia, was given a task by the authorities in Berlin during the same
period of time. He was ordered to compile German diplomatic correspondence concerning Armenia. The
documentation of Lepsius was published in 1919 in Potsdam. A number of scientific works published in modern times
have completed the picture. Prof. David Gaunt published his book Massacres, Resistance, Protectors 2006. It covers
the fate of all the Christian groups of eastern Anatolia during WWI.
It all started in Constantinople on 24th April 1915 when several hundred leading Armenian intellectuals were arrested,
deported and murdered. It was assumed that their Orthodox belief made them friends of the Russians and thus a
security risk. Orders followed demanding cities and villages in the east to be emptied on their Christian population.
The Armenians were to be removed southwards and death marches and massacres followed. The camps they were
removed to in the Syrian desert were not any new settlements; they were an end station of starvation, assault and
misery.
The western allies issued a proclamation on 24th May 1915 in which they described what was going on as a"crime
against humanity and civilisation", announcing court proceedings against guilty individuals after the war. No such
court proceedings, apart from a few exceptions, ever took place, but the expression "crime against humanity" was
coined.
According to The United Nations Convention on Genocide ratified in 1948, the affected population must constitute an
ethnically or religiously definable group in order for the term genocide to be applied to them. This criterion is fulfilled
retroactively in the case of the Assyrians and Armenians.
It also requires an intention from the perpetuators to annihilate the group entirely or partly. This criteria of intention
is the most difficult to prove. Yet I advocate that the research of history has been able to prove since long time ago
such an underlying political purpose: to clear the Ottoman Empire from foreign elements and build a homogenous
Muslim state.
The order of the regime of the Young Turks from April 1915 to clear cities and villages from Armenian elements is
documented. The following order, on how to handle the people who are driven together and deported, is lost, probably
destroyed in an early stage. But the certainty of the existence of such a brutal order, in practise an order for partial
annihilation, is made clear from a later order by Talat Pasha, Minister of Interior, to the governor in Diyarbekir. It is
made clear in a telegram from Constantinople from 12th July 1915 that the regime needs to put itself in a more
positive light because of the international protests. Talat Pasha issues directives saying that the killings which are
lacking in discrimination against Christian groups (in general) must stop, i.e. the special treatment issued for the
Armenians must not befall the Assyrians. This was the meaning of the telegram; the genocide committed against the
Armenians was acknowledged, but it was not to spread to other Christian groups.
The Swedish word for genocide, folkmord, has been used by Hjalmar Branting (a famous Swedish prime minister)
during an Armenia-meeting on 27th March 1917. He said:

"We are not talking about minor assaults but about an organized and systematic genocide (folkmord),
worse than we have ever witnessed in Europe. It has been about annihilating the population of the entire
area, drive the survivors out in the desert with the expectation that they will not endure but that their
bones will whiten in the desert sand. This genocide is unparalleled among all appalling acts of the war.
Our hearts have ached when we have read about it."
(Socialdemokraten, the official publication of the Swedish Social Democratic Party, 28th March 1917).
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There was no juridical term for these events during WWI, but the term used by the allies "crime against humanity"
was to gain political validity through the regulations of the Nuremberg trials in 1945. What a Swedish government,
minister, parliament or parliamentarian committee could say about the Armenian and Assyrian tragedy is that it is
about massacres that were described as a crime against humanity in 1915 and which could today, from a juridical point
of view, be described as genocide. The current Turkish republic has no juridical responsibility for these events as it is a
successor state of the Ottoman Empire, but today's Turkey has a democratic identity to guard and it has a
responsibility to make sure that freedom of speech is functioning. To be able to freely debate the past and sometimes
take a moral responsibility for the damage inflicted on others is a feature of civil democratic societies.
An investigation was launched in 1997 in Sweden to find out about our trade revenue from Germany during the
Second World War. A report named "The Nazi gold and the Bank of Sweden" (SOU 1998:96) established that gold
ingots had been received from looted occupied countries and we had even possibly received gold taken from teeth
from the death camps in the east. Sweden then gave around 40 million kronor to the Jewish centre in Stockholm as a
form of moral compensation.
Swiss banks had enriched themselves in a corresponding way during the war. As the years passed the banks even
incorporated the bank accounts of murdered Jews with their own funds. A storm of protests in the USA in 1998 led the
Swiss banks to form a solidarity fund to be used for compensation of survivors. A court in New York announced later
that one of the banks would pay compensation amounting to 1.25 billion dollars.
There are more examples of how a debate in democratic states has led to compensation. The money itself cannot
compensate for lost lives, but the willingness to pay compensation marks guilt and responsibility and a will for
reconciliation. The fact that one is recognized as a victim, as an object of a historical and massive injustice, gives a
confirmation of ones identity from the perspective of the affected group.
It is obvious that an open discussion in Turkey about the events of 1915-1918, without any obstacles from article 301 of
the Turkish penal code, would benefit Turkey's application for EU membership.
Our politicians are eager to claim that the Assyrian and Armenian genocides are an issue for the historians. But the
same thing is not claimed about the Holocaust. The fact that the events of 1940-45 are an issue for politicians and
diplomats was recently confirmed by the United Nations General Assembly when it adopted a resolution condemning
all denials of the Holocaust. But Seyfo, the year of the sword as it is called by Assyrians (1915), is considered immature
for political judgements. I like to uphold that the historians have done their job and they have done it well when it
comes to the genocides of 1915-18. They cannot point to documents from any Turkish equivalence to the Wannseeconference, but they have collected enough material to show there was a deliberate intention to commit what we today
call genocide. One cannot ask scientists to agree totally; they have not agreed totally regarding the Holocaust either.
But the stage of knowledge about the Assyrian and Armenian genocides is not insufficient to the degree that allows
timid politicians to hide behind arguments of claimed indistinctness.
With this said, I do not claim that now is the right occasion to mediate historical truths on the international stage. It
might not be the correct time. But it is concurrently time for our politicians to inform themselves about the factual
matter and handle it in a moral manner. What we today call genocide did really take place in the eastern part of the
Ottoman Empire year in 1915 and even the years that followed. Furthermore, the affected were different Christian
groups -- Armenians and Assyrians. It is time for our politicians to acknowledge that serious historians have
confirmed this historical writing and that there is no reason to question their conclusion.
By Prof. Ove Bring

Prof. Ove Bring is one of Sweden's foremost legal experts on international law. He is a
member of the Permanent Court of Arbitration in The Hague and a member of the
International Law Delegation of the Swedish Foreign Office. This speech was delivered by
him during the conference on the Assyrian genocide in the Swedish parliament on 30th
January 2007.
Translated from Swedish by Munir Gultekin.

2007, Assyrian International News Agency. www.aina.org
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PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

"Dubbelmoral att inte erkänna folkmord"
Det behövs opartisk historisk forskning kring vad som drabbade assyrier/syrianer och andra kristna
folkgrupper under perioden 1914-1918. Det anser de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Yilmaz
Kerimo och Tommy Waidelich, som skrivit en motion till riksdagen om detta. Nu upprörs de över att
den borgerliga majoriteten i utbildningsutskottet inte vill ställa sig bakom den motion som skulle
kunna leda till ett erkännande av folkmord.
- Det är ren dubbelmoral och populism. Feghet, rent ut sagt, säger Yilmaz Kerimo, som själv har assyrisk/syriansk
bakgrund.
- Före valet gick de borgerliga ut och påstod att de skulle göra allt för att det ska bli erkänt att ett folkmord har skett.
Men nu avvisar man vår motion om behovet av en opartisk forskning.
Egentligen anser Yilmaz Kerimo att det är möjligt att erkänna att det som hände bör betecknas som ett folkmord,
redan på grundval av det forskningsmaterial som i dag finns.
- Men även om jag själv anser att folkmordet kan erkännas utan ytterligare forskning så är det bra att Sverige tar
initiativet till en oberoende kommission för att därmed kunna få en resolution från FN och EU för ett internationellt
erkännande. Då måste även Turkiet erkänna folkmordet, säger Yilmaz Kerimo.
Yilmaz Kerimo, Riksdagsledamot
2007-02-19

The Assyrian Genocide Memorial
Wall
By Rosie Malek-Yonan
Shaded by trees, an outdoor courtyard nestled in the center of St.
Mary’s Parish in Tarzana, California, embodies a serene setting. A
balcony on the side of the Assyrian American Christian School
overlooking the courtyard below has witnessed many events both
somber and joyous.
Not long ago, the tranquility of the courtyard was disturbed by
heavy loads of concrete blocks, bags of cement, tiles, PVC pipes, dirt, sand, and earsplitting construction noises. A
Memorial Wall was being built. An idea conceived by Father George Bet-Rasho to commemorate all the Assyrian
martyrs. Though for a time, it seemed more like a big pile of mess with absolutely no end in sight.
And then the magic began. Brick by brick. Layer upon layer. Those coarse raw inanimate materials slowly
metamorphosed into something that possessed the ability to touch the hearts of a small nation longing to see the
resurrection of their beloved Assyria
But how can a Wall made of mortar and concrete speak of anything that can jar the emotions?
Early Saturday morning on 17 February 2007, cloaked in giant sheets of white satin, the Wall awaited patiently to
show off its splendor. Teasingly, it showed a glimpse of itself when a gentle breeze slightly parted the satin curtains it
hid behind.
An old inhabitant of the courtyard that lived across from this newly erected Wall was a multitiered fountain. Enchanted,
it splashed in delight applauding the day’s fête as a bird or two swooped down to catch droplets of water. The
courtyard was beaming with anticipation for the arrival of parishioners and guests.
By 10:00 a.m., the air began to thicken with sounds distinctly familiar. Crowds of Assyrians and their friends were
milling about the courtyard of St. Mary’s for the unveiling of the A ssyrian Genocide Memorial Wall.
The winter sun kept its promise of a warm day as rows of white chairs began to fill. Countering the sun, giant trees
above, cast shadows across the yard protecting the Assyrians below. The leaves gently shimmered in the morning
breeze approving of the day filled with both gladness and sadness.
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Photographers and filmographers stirred about snapping pictures and capturing the moments. Images of young and
old were preserved as witnesses to this important day. Father George weaved in and out of the crowd greeting guests
and tending to last minute details.
The ceremony began with a Parade. Students from the Assyrian American Catholic School, dressed in traditional
Assyrian costumes, carried the Holy Cross, the Assyrian flag, the U.S. flag and the flag representing the Assyrian
Church of the East. Taking their places in front of the white satin drapes, the students were joined by Ms. Christina
Bet-Rasho, the English speaking emcee and Deacon Isho Callo, the Assyrian speaking emcee. The students recited
the Pledge of Allegiance followed by songs presented by the Church Choir.
Father George delivered the Opening Prayer and then signaled for the unveiling. The massive white satin curtains
were pulled away, illuminating a most spectacular sight.
A waterfall softly splashing the Assyrian Flag set in glass tile in a double fountain framed by two brass torches and
guarded by statues of Lamassu on either side.
A beautiful blue sky with patches of soft white clouds became the perfect backdrop for the colorful balloons and thirty
white doves that were released. Swooping above the wall, the doves gracefully took flight until they disappeared from
sight.
A quiet gasp from the audience. Tearing eyes hiding behind sunglasses. Young students from the Assyrian American
Christian School that sat on the ledge circling a tree just in front of the staging area looked up in wonderment. They
were quiet and contemplative. They understood what the day ignified. They understood what this Wall represented.
The splendor of the moment was completed when Father George lit the two brass torches. The Eternal Flames will
act as a reminder to keep the faith alive.
The engraving on the dedication plaque in black marble read:
THE ASSYRIAN GENOCIDE MEMORIAL WALL
Established 17 February 2007
In remembrance of the
ASSYRIANS
who valiantly died during
the ASSYRIAN GENOCIDE (SEYFO) of 1914-1918
in the Ottoman Empire and Iran, totaling 750,000 martyrs;
the 1933 SEMELE MASSACRE in Iraq totaling 3,000;
and those massacred during
the IRAQ WAR beginning 2003.
WE WILL NEVER FORGET…
WE WILL NOT REMAIN SILENT…
“Blessed are they that suffer persecution for justice’s sake,
for theirs is the kingdom of Heaven.”
Matthew 5:10
The soft rippling water that flowed into the pool below the Wall was already speaking for the voices of thousands. It
was recounting the stories of the multitude. It was calling the names of those who bravely delivered future generations
into the new world to carry on the blessed Assyrian name.
That morning, I spoke of the slow continuous genocide that has gripped our nation. It began long before WWI with the
1895 Massacre of Diyarbekir where an estimated 55 thousand Assyrians were killed. This event paved the way for the
Assyrian Genocide of WWI, followed by the Death Marches of 1924 when Assyrians marched from Turkey to Aleppo,
Syria. The Semele Massacre of 3,000. Two gulf wars and the countless attacks on Assyrians throughout these
periods. Yet, here we are. Remembering our fallen. Honoring our martyrs.
Mr. Yosip Bet-Yosip, presented a poem in Assyrian entitled Assyrian Exodus of 1918 recounting the horrific events of
the Assyrian Genocide that took place in Urmi, Iran and the devastating accounts of the Great Exodus from Urmi in
1918.
Mr. Dennis P. Zine, a Los Angeles City Councilman of the third Council District spoke of his promise to support the
Assyrian effort now that he was made aware of the issues both past and present.
Representing the Assyrian Universal Alliance, Mr. Ninoos Benjamin presented Father George with a Crystal Cross in
gratitude for the building of this Assyrian Memorial. Mr. Edwin Tekmar was also acknowledged with a plaque in
appreciation of his work in overseeing the construction of the Wall.
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The Assyrian American Christian School Choir performed The Assyrian Wall Song and the event concluded with
Father George’s Closing Prayer.
As the courtyard observed the parting guests returning to their daily lives, the quiet of early afternoon descended upon
it.
Turning to leave, I saw an Assyrian woman with an apron still on sitting at the back near the kitchen entrance. Her
kind face looked tired and overwhelmed. Her hands were clasped in her lap. She closed her eyes and leaned her
head against the wall. I walked up to her to thank her for all the help she had given to prepare food for the occasion.
She must have heard me coming up to her because she opened her eyes and smiled at me when she saw me. She
took
my
hand
in
her
rough
hands
and
said,
Maybe
they
won’t
forget
us
now.”
Before leaving, I stood in the middle of the courtyard one last time and closed my eyes for a moment. I could hear a
million prayers of gratitude whispering in the flow of air. And I whispered back, “We will never forget…We will not
remain silent…”
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Seyfo diskuteras i Europas maktcentra
Den 26 mars 2007 arrangerade EU parlamentet en Seyfo konferens i Bryssel.
EU parlamentets största konferenslokal kom att visa sig vara för liten för Seyfo konferensen. Konferenslokal är
anpassad för att ha plats för 175 personer. Lokalen fylldes till bristningsgräns med 250 konferensdeltagare. Dock hade
577 personer anmält sitt intresse för att bevittna behandlingen av Seyfo frågan i EU:s huvudstad Bryssel.
Konferensen anordnades av EU parlamentets Vänsterpartigrupper och Seyfo Center i Holland.
Inbjudna talare var
1. Eva-Britt Svensson (v),
2. Willy Fautré, ordförande för Human Rights Without Frontiers,
3. Markus Ferber, EU parlamentariker från Tyskland,
4. Professor David Gaunt, Södertörn Högskola och
5. Forskare Sabri Atman från Seyfo Center,
Den enda inbjudne talaren som inte kunde närvara var Mechtild
Rothe, Vice ordförande för EU parlamentet. Enligt uppgifter som
ESNA tagit del av kommer hon att skriva under det gemensamma
pressmeddelandet som skrevs efter konferensen.
Seyfo frågan har efter flera års arbete av bl.a. David Gaunt och Jan
Bethsawce resulterat i en bok som är det första i sitt slag. Även om Seyfo var ett känt faktum för assyrier/syrianer,
krävdes det bevis för att även politikerna skall förstå det tragiska som drabbat assyrier/syrianer.
I Riksdagsseminariet den 31 januari 2007 har Ove Bring, professor i folkrätt sagt följande:
‖Nu har historikerna gjort sitt, det finns så mycket bevisning om det som hände 1915, rapporter från missionärer,
militärer, diplomater, resande och andra, detta uppfyller alla kriterier som finns i folkmordskonventionen från 1948‖.
Därför är det nu mycket viktigt att Seyfo börjar diskuteras i politiska rum och på så hög nivå som möjligt. EU
parlamentet var en bra start på den nya linjen men det måste samlas mer politiskkraft och bred anslutning av alla
politiska grenar.
Not: ESNA har varit på plats i Bryssel och bevakat konferensen och kommer snart med fler texter som analyserar
konferensen och uppgifterna om Turkiska ambassadens utspel som försökte hindra konferensen.
Stockholm den 2 april 2007.
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Folkmordsfrågan har nått EU
Mitt bland de förlegade byggnaderna i Bryssel reser sig jättelika skyskrapor tätt intill varandra. De sticker upp i
skyarna med sin moderna och avvikande arkitektur som liknar inget annat. Vi har kommit till EU:s högkvarter i
Bryssel. Överallt springer det omkring män i kostym och portföljer, kors och tvärs mellan byggnaderna i brådska,
medan turisterna flockas mellan dem med sina smattrande kameror. Högst upp på gatan står det jättelika EU
parlamentet där den historiska konferensen om det assyriska folkmordet hölls 26 mars 2007. En konferens som
lockade människor från hela världen, och något jag kunde ha missat...
- Är du inte anmäld till konferensen?, tjuter en av arrangörerna inne i parlamentsbyggnaden chockat.
- Nej, asså min vän kunde inte flyga hit utan jag tog hans plats på flyget. Vi har glömt att byta namn på anmälan in hit,
förklarade jag bekymrat.
- Vad heter din vän då?
- Aryo Makko
Han letade snabbt fram kortet.
- OK, här! Ta hans kort. Idag heter du Aryo Makko.
Under hela konferensen var jag Aryo Makko, ordförande
för Assyriska ungdomsförbundet i Sverige. Det var ganska
roligt att behöva förklara att jag inte alls var ordförande
för förbundet, utan att jag egentligen heter Ninor Garis
och är 17 år. Det bröt isen vid många handskakningar
under konferensen vilket var skönt.
Bussar hade kommit från bland annat Holland och
Tyskland fullproppade med deltagare som ville vara med
på konferensen. Oturligt nog var salen inte alls anpassad
för så många människor utan över hälften av alla som
hade kommit fick inte någon plats. Ett trettiotal lyckades
dock ändå tränga sig in för att stå upp på under hela
konferensen.
Konferensen öppnades av moderatorn Nicme Seven från
Tyskland som planerat. Hon välkomnade föreläsarna till
konferensen vilka var; Eva-Britta Svensson från
Vänsterpartiet i Sverige, EU parlamentariker, Sabri
Atman, Holland, Forskare från Seyfo Center, David Gaunt,
Sverige, Professor Willy Fautré, Bryssel, ordförande för
Human Rights Without Frontiers Markus Ferber,
Tyskland, Europaparlamentariker.

Sabri Atman under EU konferensen för Seyfo

Det var även tänkt att Europaparlamentets viceordförande, Mechtild Rothe, skulle närvara. Hon fick dock förhinder
då konferensen krockade med ett möte hon skulle närvara på.
Först att tala var Eva-Britta Svensson. Svensson pratade, med lustig svengelska, om de Turkiska arkiven och menade
att dessa måste öppnas för allmänheten för att gå till botten med frågan om folkmordet. Hon talade också om att ett
turkiskt medlemskap skulle vara bra för EU och Turkiet, men underströk dock att detta inte kan ske förrän Turkiet
uppfyller Köpenhamnskriterierna och tills lagen om yttrandefrihet ändras. Hon uttryckte även sitt partis stöd i frågan
för ett erkännande och lovade att fortsätta sitt arbete för erkännandet av folkmordet.
Nästa talare var Sabri Atman som började med att poängtera att vi alla här var samlade för att demonstrera att vi inte
glömt vad som hände för över 90 år sedan. Atman sedan tala om problemen med den organiserade turknationalismen
och dess motarbetande av yttrandefrihet och forskningen om folkmordsfrågan. Han fortsatte sedan att berätta om
fördelarna Turkiet skulle få genom att erkänna folkmordet och om nackdelarna med att inte erkänna. Fördelarna var
att erkännandet skulle stärka Turkiets demokrati och respekt bland andra länder – en fortsatt förnekelse skulle skapa
motsatsen. Han fortsatte sitt tal med att ställa sig frågan vad som hände med de kristna i Turkiet; hur det kommer sig
att det idag bara återstår 0.1 % kristna i Turkiet av de 30 % som fanns området innan folkmordet. Turkiet hävdar än
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idag att det rådde krig och hungersnöd i landet vid den tiden, vilket ledde till den kraftiga befolkningsminskningen,
men detta försvar är inte acceptabelt klargjorde Atman. Det finns idag starka bevis på att folkmordet skall klassas som
folkmord, något som nästa talare - historieforskaren David Gaunt – redogjorde för.
David Gaunt har länge letat efter dokument med information om Seyfo, både från internationella och turkiska källor.
Informationen bevisade något han länge varit övertygad om, att Seyfo verkligen inträffat. Han berättade om
folkmordets inledning och sa bland annat att det är mycket svårt att få ett enat assyriskt försvar mot turkarna på
grund av splittringen mellan folket i de olika kyrkorna. Han nämnde dock att assyrierna hade en armé utbildad av
bland annat Ryssland som slogs mot Turkiet, vilket fick en del att höja på ögonbrynen då folkmordet framstod som ett
krig mellan två arméer istället för att sätta tyngd på att vi attackerades utan någon provokation.
Vidare berättade Gaunt att krigsförbrytarna aldrig blev riktigt förhörda. De flesta blev istället friade på grund av att
England och Kemal Atatürk slöt en överenskommelse mellan varandra. Han avslutade med att visa upp sin bok han
skrivit om folkmordet. Han poängterade att det finns tydliga bevis på att ett folkmord verkligen skedde i Turkiet och
att allt finns skrivet i boken. Historikerna har nu gjort sitt, folkmordet är ett faktum, och det som nu återstår i arbetet
för ett erkännande ligger i politikernas händer, avslutade Gaunt starkt.
Markus Ferber talade om att det som hände i Turkiet 1915 är ett folkmord enligt FN:s tolkning av termen ‖folkmord‖.
Länder som tidigare bara erkänt det som en massaker måste erkänna det som hänt som ett folkmord och inget annat.
Han pratade även om Turkiets inträde i EU och sa att de turkiska lagar som hindrar mänskliga rättigheter är ett brott
mot FN och EU, vilket inte borde accepteras av någon. Han påpekade att Turkiet gjort vissa framsteg för att kunna gå
med EU, men att de absolut inte alls är i närheten av ett medlemskap så länge de har kvar vissa av sina lagar och
paragrafer. Att assyrier, judar och armenier inte ses som fullvärdiga turkiska medborgare i Turkiet var ett exempel
han förde på tal då han pratade om hur odemokratiskt Turkiet fortfarande är idag.
Willy Fautré pekade ut de punkter som gör att Seyfo borde erkännas som ett folkmord. Alla deportationer och mord
var mycket noggrant organiserade av den turkiska regeringen. Han talade om vad för verksamhet dagens turkiska
organisationer använder för att motverka folkmordet idag. De lobbar till exempel väldigt mycket för att det inte skall
bli straffbart att förneka folkmordet, så som det är att förneka det som skedde mot judarna i Tyskland. Han nämnde
också att turkiska organisationer världen över är med i en paraplyorganisation som koordinerar dessa nationalister
som finns i dessa underorganisationer. Till exempel hölls en konferens där det ‖så kallade armeniska folkmordet‖
diskuterades av turkar där en av gästtalarna var från den Turkiska historiska kommittén. Han står idag inför rätta vid
en domstol i Schweiz för förnekelse av folkmordet. Andra exempel är demonstrationer vid armeniska
folkmordsmonument och tryckta propagandaböcker som delas ut till politiker.
Fautré talade även om att man inte skall skilja på det armeniska och det assyriska folkmordet, utan underströk att de
är två sidor av samma mynt och inte skall separeras. Om det armeniska folkmordet erkänns måste även det assyriska
folkmordet erkännas.
Då alla inbjudna gäster talat och fått stående ovationer lästes ett protestbrev upp som alla talare hade fått före
konferensen. Brevet kom från officiella företrädare för Turkiet, Permanent Delegation of Turkey to the European
Union, där det bland annat stod att den assyriska organisationen i Belgien, som bland annat var arrangörer till
konferensen, inte alls ville vara med i ett sådant oavsiktligt möte och inte heller bli associerad med det. I brevet påstod
de också att konferensen var en bluff och att Eva-Britt Svensson och de andra borde avblåsa den. Talarna hade breven
med sig och turkarnas försök att stoppa konferensen var lite komiskt.
Till sist fick talarna skriva under ett uttalande där de erkänner folkmordet på assyrierna och att ett EU inträde för
Turkiet inte är i fråga så länge inte uppfyller Köpenhamnskriterierna och tills lagen om yttrandefrihet ändras.
Efter konferensen begav sig de flesta hemåt i sina bussar, medan vi stannade kvar i Bryssel för att spendera vår sista
natt i stan. Nu när jag ser tillbaka på resan känns det nästan overkligt, som om det aldrig ägt rum. Att bli polare med
David Gaunt och få nya syskon, genom en bricka under en konferens, var inte något jag hade förväntat mig över huvud
taget. Jag måste nypa mig i armen varje gång jag tänker på det.
Ninor Garis, Mediautskottet - AUF
www.auf.nu 2007-04-04
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Det assyriska deltagandet i det årliga maratonloppet i

92 sprang för ett erkännande
För att uppmärksamma folkmordet – Seyfo
- från 1915 samlade organisationen Seyfo
Center 92 ungdomar den 22 april 2007 för
att springa det årliga maratonloppet som
anordnas i Enschede, Holland. Antalet
löpare representerar de år som gått sen
den turkiska staten gav order om
verkställandet av massakerna som kom att
drabba assyrier, armenier och greker.
Sabri Atman, som är känd för att ha vigt sitt liv för
att uppmärksamma folkmordet, är en av
initiativtagarna till bildandet av organisationen
Seyfo Center, som har kämpat för att f å till ett
Enschede, Holland. [Foto: Seyfo Center]
assyriskt deltagande i detta, årliga, maratonlopp.
Innan loppet höll Atman ett kort tal där han
jämförde loppet med kampen att få till ett internationellt erkännande för folkmordet.
- Båda två är svåra och smärtfyllda utmaningar men vi, som är barn till offer för detta folkmord, har startat detta
maraton och ser inga skäl till att vända tillbaka. Tvärtom, vi fast beslutna om att nå mållinjen. Vi kommer inte att nöja
oss med något mindre än ett officiellt erkännande från Turkiet, deklarerade Atman bestämt.
Det fanns ett betydande antal assyriska åskådare som hejade fram och uppmuntrade de tappra 92, som samtliga
lyckades slutföra loppet. Det assyriska deltagandet i loppet organiserades huvudsakligen av Seyfo Center och
Assyriska Ungdomsförbundet i Holland samt stöddes av Firodil Institute i London.
Redaktionen
redaktionen@hujada.com

Assyrian Youth Run for the
Recognition of Seyfo
On the morning of 22nd of April, and in an
atmosphere full of defiance and conscious Assyrian
youth, Sabri Atman gave a brief speech and prepared the 92 youths on the difficulty of running a
marathon for the full recognition of Seyfo: the Assyrian genocide.
Atman drew the parallel of running this marathon with the ongoing battle for Seyfo‘s international recognition. He
said both are difficult and full of pains and perils but we, the children of the Seyfo victims, have now begun our
marathon and have no means of returning back, and are fully resolved to reach the finishing line; we will not settle for
anything less than Turkey‘s official recognition of the crimes of Seyfo.
All the participating youths successfully completed the marathon and they were cheered and supported by a
substantial number of Assyrian spectators who cheered and encouraged the youth to finish the marathon.
The Assyrian participation in this annual marathon was organized primarily by Seyfo Centre, The Assyrian Youth
Federation of Netherlands, and supported by Firodil Institute. Various media outlets were also present at the event.
Av SEYFO CENTER
www.auf.nu
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"En skamlig historia"

Forskningen om folkmordet på armenier under första världskriget, ihärdigt förnekat av turkiska
nationalister, håller på att mogna och vinner för varje nytt inlägg större tyngd, skriver
historikern David Gaunt.
Den turkiske regeringschefen storvesiren Damat Ferid tog kontakt med Sverige våren 1919. Han
önskade att den svenska regeringen skulle bistå med två representanter i skapandet av en
internationell domstol, bestående av svenska, danska, holländska, spanska och schweiziska
domare. Den skulle döma i rättegångar mot ämbetsmän och officerare anklagade för
inblandning i massakrer mot det osmanska rikets kristna befolkning under det nyss avslutade
världskriget.
DOMSTOLEN UPPRÄTTADES aldrig, men planerna visar på det allvar den turkiska
regeringen då ägnade att göra upp med krigsbrotten. Trots många goda föresatser medverkade bristen på tidigare
erfarenheter av internationella domstolar och konflikter mellan de segrande makterna till att grundliga
undersökningar av hur de kristna behandlades under världskriget aldrig ägde rum.
Av alla moderna folkmord är förmodligen det armeniska unikt i att vara så omdiskuterat samtidigt som det är mycket
svårt att få en bild av vad som hände för mer än nittio år sedan. För somliga har det blivit en ikon över en klimax i
politiskt
motiverad
brutalitet,
för
andra
en
myt
som
måste
bekämpas
som
förtal.
Även historiker har varit sena med att försöka få grepp om händelserna. De första omfattande skrifter som
behandlade det armeniska folkmordet skrevs av Vahakn Dadrian, en turkisk-armenisk ingenjör verksam i USA, och
Yves Ternon, en fransk läkare. De fick bygga sina framställningar på material som fanns tillgängligt i västerländska
arkiv, framför allt rapporter insamlade i flera länders utrikesdepartement. De relevanta delarna av arkiven i Turkiet
har inte varit öppna för forskare förrän nyligen och viktiga delar har ännu inte katalogiserats. En del tycks ha
försvunnit, bland annat listor över de tvångsförvisade och deras beslagtagna egendom.
Avsaknaden av full turkisk dokumentation innebar att Ternon och Dadrian måste spekulera över motiv, organisation
och tillvägagångssätt. Det öppnade också för att historieförnekare försökte avfärda deras forskning såsom byggt på
suspekta, tendentiösa och turkfientliga källor. För två år sedan skickade Turkiets nationalförsamling ett brev till det
brittiska parlamentet, där de krävde ett avståndstagande från en parlamentarisk utredning över förföljelser av
armenier och assyrier som sammanställdes av historikern Arnold Toynbee 1916, en av de allra viktigaste samtida
dokumentsamlingarna. Nationalförsamlingen hävdade att alltsammans var förfalskad krigspropaganda. Det brittiska
överhuset undersökte saken och fann att den omfattande vittnesbörd som Toynbee hade samlat var äkta och att han
hade beskrivit läget sanningsenligt.
BLAND MODERNA turkiska historiker är Taner Akçam unik, inte bara för att han behandlar folkmorden utan även
för det sätt han arbetar på. Med en bakgrund inom vänsteroppositionen dömdes han till ett tioårigt fängelsestraff i sin
ungdom. Amnesty International tog sig an hans fall 1976, och omsider fick han asyl i Tyskland, där han doktorerade.
Numera undervisar han vid universitetet i Minnesota. Han har skrivit flera böcker om den turkiska inställningen till
armenier och medverkar flitigt i medierna. Han har skrivit i den turkisk-armeniska tidningen Agos och blev i början
på januari 2007 åtalad, enligt den beryktade lagparagrafen 301, för förolämpning av den så kallade turkiskheten.
Under senare tid har flera av hans offentliga framträdanden störts av aggressiva turkiska nationalister.
Akçams "A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility" är en omarbetad
version av ett verk som ursprungligen gavs ut i Turkiet 1999. Bokens titel, "En skamlig handling", går tillbaka till ett
uttalande av Mustafa Kemal Atatürk när han omtalade folkmorden. I en intervju 1919 med en amerikansk general
sade han att han "också ogillade den armeniska massakern" som var "verket av en liten kommitté som grep makten".
Okyar, journalist i tidningen Mimber och Atatürks gode vän, skrev att krossandet av de kristna var "den största och
mest oförlåtliga handlingen i vår historia". Såväl den osmanska regeringen i Istanbul som den nationalistiska
oppositionen i Ankara diskuterade massmorden i termen av etablerade fakta. Termen folkmord var ännu inte
uppfunnen, men när man beskrev händelserna 1915 användes ord som "taktil" (mördande), "teb'id" (borttagande),
liksom "katliam" och "kital" som båda är synonymer för massaker.
AKÇAM KONCENTRERAR sig på dokumentation som publicerades under det korta intervallet från krigsslutet
fram till den turkiska republikens upprättande 1923. Från hösten 1919 påbörjade flera processer av rannsakningar av
krigsförbrytare och ansvariga politiker och administratörer, framför allt den ledande klicken inom Unions- och
framstegskommittén, ungturkarnas politiska parti. Då bekräftades det stora antalet offer och i debatten accepterade

157

och använde tongivande politiker och debattörer siffran 800.000 armeniska dödsoffer. Till denna siffra bör man lägga
till de armenier som omkom i Irans och Rysslands armeniska provinser, samt offren bland andra kristna såsom
assyrier, syrianer, kaldéer och greker. Namnen på dem som efterlystes för massakrer och plundringsbrott
publicerades i tidningarna.
Rättegångar startade på flera håll i landet mot just dem som utpekades som ansvariga för förföljelser av armenierna.
Några ansvariga avrättades och andra fick stränga fängelsestraff. Den allra högsta ungturkledningen hade dock flytt
landet och fick dömas i sin frånvaro. I flera fall publicerades rättegångsprotokoll och utförliga domslut i regeringens
officiella tidning, Takvim-i Vakayi. Här märker man en uppenbar och uppriktig ansats att göra upp med dem som
planerade och utförde krigsbrotten. Med sin näsa för det politiska spelet lyckas Akçam dra fram och tolka ett hittills
dolt flöde av informationen från samtiden. Liberalen Damat Ferid Pasha, som var regeringschef omedelbart efter
krigsstilleståndet, konstaterade att "hela skammen ligger fast på ett fåtal ledare inom Unions- och framstegpartiet som
terroriserade det övriga Turkiet". Han tillade att "den turkiska nationen var oskyldig och att inte bara kristna hade
förföljts utan även tre miljoner muslimer föll offer för partiets terror".
VID FLERA tillfällen diskuterade den turkiska nationalförsamlingen folkmordsfrågan. I en motion hösten 1918 om
folkmordet anklagades Talaat Pasha, krigstidens inrikesminister, för mordet på en miljon armeniska kvinnor och
barn. Vidare nämndes att 250.000 som tillhörde det grekiska samfundet dödades under kriget och ytterligare
550.000 efter kriget, samt 250.000 kristna soldater som mördades när de tjänstgjorde i arméns obeväpnade
arbetsbataljoner.
Detta utspelade sig mot bakgrund av fredsförhandlingarna i Paris, där det osmanska riket uppenbarligen riskerade att
delas. Med viljan att ta itu med krigsförbrytare hoppades den liberala turkiska regeringen uppnå en mildare
behandling och undvika delningen av områden med en turkisk befolkning. Försöket att blidka de allierade
misslyckades och fredskonferensen delade upp Anatolien i flera bitar mellan bland annat Grekland och Italien. När
höga turkiska militärer och ämbetsmän samtidigt började avrättas för massakrer på armenier kom en nationalistisk
resning som motreaktion.
Atatürk, med sin utbrytarregering i Ankara, ivrade för att rannsakningar av krigsförbrytare skulle upphöra och ville i
stället åtala armenier anklagade för brott mot turkar. Många tungt belastade militärer och politiker anslöt sig till
nationaliststyrkans sida. Då det inte längre var möjligt att genomföra processerna i Turkiet skeppades hundratals
fångar till Malta där de levde en tillvaro motsvarande Guantánamo-fångarnas utan att några rättegångar kom i gång.
Småningom släpptes alla i en fångutväxling mot brittiska soldater som nationaliststyrkor tagit som gisslan.
NYLIGEN UTKOM en massiv genomgång av det som är känt om folkmordets genomförande hos den armeniska
befolkningen. Raymond Kévorkian är lärare vid universitetet i Vincennes-Saint-Denis och föreståndare för Nubar
Pashas armeniska bibliotek i Paris. Där finns mängder av dokument och armeniska vittnesbörd insamlade genom
åren. I över tusen sidor presenteras, provins för provins, detaljer över hur folkmordet genomfördes. Gång efter annan
pekar de lokala vittnesbörden på en handfull ledare inom Unions- och framstegskommittén. Framför allt utpekas den
så kallade Specialorganisationen, Teshkilat-i Mahsusa, som fungerade som osmanska rikets motsvarighet till
nazisternas SS. Den skapades för spionverksamhet och för politisk terror, men under kriget expanderade
Specialorganisationen till att medverka i fördrivningen av kristna.
Kévorkian pekar ut vid namn de lokala ledarna för förföljelserna, hur de var organiserade och andra omständigheter
kring massakrer, arresteringar, tvångsdeporteringar och konfiskation av egendom. Han ger namn på de mest
framstående personligheterna bland offren. På så sätt växer ett mönster fram. Överallt under våren och sommaren
1915 ersattes lokala administratörer som motsatte sig den anti-kristna politiken med partilojala personer. Ofta var de
provinsguvernörer tagna ur Specialorganisationens led, exempelvis i Diyarbakir, Sivas och Trabzon. Fängelserna
tömdes och fångarna inordnades i särskilda gäng som ansvarade för massakrer och plundringar. Nästan överallt höll
sig de kristna lugna och lydde myndigheternas order, vilket tyder på att ingen allmän armenisk revolt hade förberetts.
FORSKNING OM det armeniska folkmordet håller på att mogna och vinner för varje nytt inlägg större djup och
övertygelsekraft. I kontrast håller den turkiska staten fast vid sin tidigare officiella ståndpunkt och förnekar att något
som kan betecknas som "folkmord" någonsin har hänt. Det är en hållning som Turkiet blir alltmer ensam om och
bidrar till dess politisk-intellektuella isolering. Inom kort kommer kongressen i USA att rösta om erkännandet av det
armeniska folkmordet. Mycket tyder på att förslaget kommer att bifallas.
David Gaunt, 2007-05-08
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Del 1:

En historisk återblick
avslöjar Turkiet
Feyyaz Kerimo
Sekulariseringsarbetet i Turkiet har på
senare tid uppmärksammats i både Turkiet
och Europa. Men är Turkiet verkligen ett
sekulärt land? Vilka är målen och vilka
slagord använder de som arrangerar de
otaliga demonstrationerna i republikens
namn? Finns det verkligen en gruppering
bakom frågan om sekularisering eller antisekularisering i landet? Feyyaz Kerimo har, i
en artikelserie på två delar, fördjupat sig i
Turkiets struktur, ur ett historiskt –och ett
nutidsperspektiv

I miljonstaden Istanbul lever många turkar i
tron om att landet är sekulariserat som
länderna i västeuropa. (Foto: Sait Yildiz)

Turkiet har tack vare den senaste tidens demonstrationer, som anordnats i tät följd, återigen fått omvärldens blickar
mot sig. I och med utnämningen av Abdullah Gül som presidentkandidat, utropades ännu en gång förskräckelsen och
rädslan för att ‖sekulariseringen håller på att förloras‖. Oppositionsledaren Deniz Baykal har i sitt uttalande, som han
gjorde sista dagen innan konstitutionsdomstolen skulle fatta beslut, fastslagit följande; ‖om inte
konstitutionsdomstolen kravlägger siffran 367, som krävs i omröstningen vid presidentval i parlamentet, kommer
landet att hamna i ett läge av inre stridigheter‖. Baykals uttalande var i själva verket riktat till turkiska arméns
generaler, som uppmanades att göra sin plikt och komma med ett memorandum för att genomföra en militärjunta. De
dolda signalerna i uttalandet var: ‖sekulariseringen håller på att förloras‖. I och med detta färgades omvärldens
kommentar, såväl i själva Turkiet som i västvärlden, och givetvis även i Sverige, om det som försiggår i Turkiet
angående diskussionen om ‖sekularisering‖. Men är Turkiet verkligen ett sekulärt land? Vilka är målen och vilka
slagord använder de som arrangerar de otaliga demonstrationerna i republikens namn? Finns det verkligen en
gruppering bakom frågan om sekularisering eller anti-sekularisering i Turkiet? För att hitta det rätta svaren på dessa
frågor räcker det med en utvärdering av Turkiets struktur ur ett historiskt perspektiv.

Ittihat och Terakki tar makten
Sällskapet Ittihat och Terraki – Enighet och Utveckling - är en organisation som sedan början av 1900-talet försvarar
ett tankesätt som utgår ifrån turkiskheten – den turkiska etniska identiteten. I syfte att ta makten från den
ottomanska regeringen genomförde organisationen en statskupp, 23 januari 1913, genom en blodig razzia i Babiali,
som då användes som residens för Storvesiren. Statskuppen som planerats av Talat pasha och Enver pasha, är idag
viktig ur tre aspekter:
1) Statskuppen lyfte fram turkiskheten, och planerade för att försvara den i de ottomanska territorier, som förlorats
efter balkankrigen.
2) De kadrer som utbildades och närdes av Ittihat-Terakki, kom senare att ta viktiga poster i turkiska republiken.
3) Och därför har, sedan dess, seden att ta makten via en statskupp gått i arv till våra dagar. Den turkiska armén, som
genomför en statskupp vart tionde år, har förblivit trogen denna tradition. Viktigast av allt är att ha i minnet att dessa
kadrer; Enver pasha, Cemal pasha och Talat pasha, blev ingenjörerna och verkställarna bakom det assyriska -och
armeniska folkmordet.
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Turkiska republiken tar form
Det turkiska ledarskapet, som vid ett folkmord mellan åren 1915-1919 massakrerade stora delar av den assyriska och
armeniska populationen, har satt sin fientlighet i system gentemot de kristna folken, än mer under den turkiska
republiken. Under 1930 talet antog de ‖Teorin om turkisk historia‖ - Türk Tarih Teorisi - som i själva verket inte alls
byggde på vetenskapliga sanningar. Tvärtom godtog teorin en påhittad och, i allra högsta grad, reviderad
historieuppfattning. Det påstås nästintill att turkarna var föregångare till alla civilisationer och att alla folkslag i
dagens Turkiet skulle ha sprungit ur turkarna.
Under samma tidsperiod lanseras även, återigen påhittad, Solens språkteori - Güneş Dil Teorisi - som påstod att alla
språken härstammar från turkiska. Vid samma tid vinner nazisterna i Tyskland allt större framgångar. Man hämtar
mättverktyg från Tyskland för att i Turkiet mäta turkarnas kranier, bestämma deras blodgrupp och så vidare.
Turkiets justitieminister, Mahmut Esat Bozkurt, uttalade följande citat vid en demonstration: ‖Vi lever i världens mest
fria land, Turkiet. Turken är det här landets ende herre och ende ägare. De som inte är av turkisk börd har endast en
rättighet: rätten att bli slav, rätten att bli betjänt‖. Ur tidningen Milliyet, 19 september 1930.
Turkiets andre man, efter Atatürk, Ismet Inönu sa samma år följande: ‖Endast den turkiska nationen kan kräva
etniska -och rasmässiga rättigheter. Ingen annan äger en sådan rättighet!‖. Uttalandet är hämtat från tidningen
Milliyet, 31 augusti 1930. Observera att Ataturk var fortfarande vid liv och styrde landet när dessa uttalanden gjordes.
Således uppfostrades barn och ungdomar, i både hem och skola, med en ideologi och en mentalitet som grundar sig på
turkisk nationalism och sunnitisk islamism. Med denna deg som grund skapades dagens turkiska identitet och
mentalitet.
Jag gick själv i skolan i Turkiet och minns mycket väl att vi tvingades läsa upp ‖Ataturks tal till ungdomen‖ varje
morgon. I detta tal säger Ataturk: ‖den turkisa ungdomen, styrkan som du behöver finns i det ädla blodet som
strömmar i dina ådror.‖ Talet slutar med: ‖jag är turk, jag är rätt och duktig, min existens må bli offer för existensen
av turkiskheten‖.
Rasismen slutar inte där. Även i självständighetsmarschen, som vi tvingades läsa upp varje dag, finner man uttryck
som ‖min hjältemodiga ras‖ och liknande. Än i våra dagar anordnas hetsar armén till olika lojalitetsdemonstrationer
där republiken hyllas. Under demonstrationerna sjungs, nästan alltid, den mycket populära ‖10:e års marschen‖. I den
sägs bland annat följande: ‖Vi är turkar, vi är huvuden högre än alla andra huvuden. Vi fanns före historien, och skall
finnas efter historien. Att stanna anstår inte turken, turken skall vara framme, gå framåt!‖.
Ett annat exempel är den nu gällande grundlagen, som tydliggör den eviga existensen av den turkiska nationen samt
odelbarheten av det vördade turkiska landets enighet. Grundlagen inleds med kriterier som bestämdes utav av dess
grundares, ‖den ende och störste hjälten‖, Ataturks nationalistiska uppfattning; ‖ingen tanke eller reservation kan
försvaras gentemot turkiskhetens historia, dess moraliska värderingar och Ataturks nationalism.‖
Som synes står Ataturks nationalism, förutom på territoriell grund, även på viktiga element som blod och till och med
religion. I paragraf 66 i grundlagen står det att: ‖Envar som är förbunden med den turkiska staten, genom
medborgarskap, är också turk.‖ Men i praktiken räknas man inte som fullvärdig medborgare om man inte uppfyller ett
annat villkor - att vara sunni-muslim. Därför är det så i Turkiet, att när man talar om en icke-muslim, benämns denne
som en medborgare och inte som en turk.
Ett annat slående exempel på den turkiska rasismen är det uttalande som överbefälhavare Yasar Buyukanit fällde den
27 april i år. Där säger Buyukanit följande: ‖Alla som motsätter sig begreppet lycklig vore den som bekänner sig som
turk, är den turkiska republikens fiende och så kommer det att förbli.‖ Enligt den turkiske befälhavaren är man alltså
en förrädare och en fiende om man inte kan säga lycklig vore den som bekänner sig som turk. I egentligen skall man
inte förvånas över detta uttalande, för faktum är att, inom den turkiska arméns högsta ledning, inte finns en enda
officer eller general som inte är muslim. Det i sig är ytterligare ett bevis på den fanatiska nationalismen som råder i
landet.
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Del 2:

Det finns ingen sekularisering att förlora
Feyyaz Kerimo
I sista delen av denna artikelserie frågar sig Feyyaz Kerimo om sekulariseringen i västvärlden
kan jämföras med den i Turkiet? Existerar ens sekularism i Turkiet?
Sekulariseringen i väst, efter den franska revolutionen, minns vi som ett uttryck för demokratin och religionsfriheten.
Nu skulle religionen och politiken skiljas åt och inga fler frågor i den politiska debatten skulle hänvisas till Gud. Staten
skulle å sin tur inte lägga sig i och bli part i religiösa frågor. Så behandlas nämligen religiösa frågor i västvärlden, där
utbildningen i religion och historia förmedlas på ett objektivt sätt. Man lär eleverna tolerans och samlevnad samt
respekt för det mångkulturella samhället.
I Turkiet är det precis tvärtom. Sedan landets bildande och än idag fortsätter Turkiet att vara en stat vars existens
grundar sig på sunnitisk islamism, den hanefitiska sekten av sunnan. Det Turkiska religionssällskapet, som grundades
av staten, är ett privilegium för sunniterna, men för andra religioner och för de kristna utgör det ett redskap för
förtryck. När en imam skall utses till en moské, vare sig moskén ligger i en avlägsen del av Turkiet eller om det ligger i
Stockholm, är det staten i Ankara som tillsätter honom och betalar hans lön. För att få en bild av hur stort det
Turkiska religionssällskapet är, räcker det med en snabb
jämförelse med en del andra departement. Så här ser den
ekonomiska fördelningen ut i det ‖sekulära‖ Turkiet:
Religionssällskapet - 1,2 miljarder
Inrikesministeriet - 783 miljoner
Utrikesministeriet - 563 ‖
Byggnads- och utvecklingsministeriet - 677 219 000
Kommunikationsministeriet - 687 265 000
Ministeriet för industri och handel - 280.095.000
Ministeriet för energi och naturtillgångar - 249 296 000
Ministeriet för kultur och turism - 632 417 000
Miljö- och skogsministeriet - 404 396 000
[Alla siffror i turkisk lira Y.T.L.]

Har kristendomen en rättmätig plats i det

turkiska samhället? [Foto: esamedia.se]
Det är också intressant att jämföra antalet skolor gentemot
antalet moskéer. Det finns i Turkiet 67.000 skolor jämfört med
77.000 moskéer, vilket blir en moské per 345 invånare. Ändå
pågår byggandet av 1140 nya moskéer. Det finns 14.403 föreningar som arbetar för att nya moskéer skall byggas.
Turkiet har också 87.000 religionsanställda tjänstemän. Det satsas även stora resurser på att utbilda allmänheten i
muslimernas heliga bok, Koranen. Idag pågår 3852 Koran-kurser i 82 län.
En annan bild som tydligt visar hur hårt den turkiska staten satsar på islamismen är denna: Medan endast 189.000
tusen personer kan läggas in på sjukhus samtidigt, får 26 miljoner människor plats på moskéerna runtom i
landet.Detta för att kunna utföra bönetjänsten samtidigt. Samtliga siffror är hämtade från statens egen statistikbyrå.
Enligt turkiska lagar tvingas fortfarande minoriteter som alawiter, assyrier och armenier till obligatorisk
religionsundervisning, för att lära sig mer om islam. Kemalisterna, anhängarna av Ataturk, som sedan åratal utger sig
för att vara försvarare av sekulariseringen, nämner inte ens dessa fakta.
När jag gick i turkisk skola tvingades jag, som kristen, delta i religionslektioner som behandlade islam. De första orden
jag brukade få höra från imamen, som tjänstgjorde som religionslärare, var följande: ‖Gavur‖ och ‖kristen oäkting!‖.
Gavur betyder gudlös och används av muslimerna i förnedrande syfte, som en förolämpning mot kristna.
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Samma generaler som låg bakom militärkuppen 1980 och startade tusentals Imam Hatip-skolor, i vilka man utbildar
fanatiska muslimer, som sedan slussas ut i samhället. Frågan är om det i detta avseende finns någon skillnad mellan
Kemalisterna och islamisterna, mellan CHP, Republikanska folkets parti, ledaren Deniz Baykal som säger sig vara
vänsteranhängare och premiärministern Recep Tayyip Erdogan. Det finns ingen skillnad alls.
Detta är orsakerna till att den turkiska staten ALDRIG blivit sekulariserad. Tvärtom, det har alltid varit själva staten
som både styrt och livnärt islamismen i Turkiet.

Den turkiska statens struktur

Hela världen känner till den turkiska staten bygger på en militärisk
grund, där man försöker få hela samhället att vänja sig vid militära regler och termer. Stora reklamskyltar på turkiska
bergstoppar skriker ut budskapet att ‖varje turk föds som en soldat‖. Sedan 1923 sätter man likhetstecken mellan den
turkiska armén och den turkiska staten. Arméns andel av statsbudgeten är en välbevarad hemlighet. Å andra sidan är
den turkiska armén, tack vare de företag som den har i sitt ägo – OYAK -, en av landets största ekonomiska krafter.
Medan parlamentet bara är en symbolisk maktfaktor, är armén delaktig i både ekonomin och politiken. I Turkiet är
Nationella Säkerhetsrådet det verkliga beslutsorganet. I Rådet, där ministrarna deltar, finns även generalerna
representerade som en ‖övre‖ maktinrättning. Aldrig i Turkiets historia har en rekommendation från generalerna
röstats ned av Rådet. I själva verket fungerar dessa rekommendationer som direktiv till regeringen. Hittills har ingen
regering vägrat följa dem.
I Turkiet är inte ens media en maktfaktor, utan spelar en väldigt partisk roll. Turkisk media går mot en
monopolisering. Företagsgruppen Dogan, som äger flertalet av de stora TV-bolagen och tidningarna, arbetar i den
turkiska arméns tjänst. I övre hörnet på första sidan av tidningen Hurriyet, en av de största dagstidningarna som ägs
av Dogan, står det alltid ‖Turkiet är turkarnas‖. Man kan därför inte tala om begrepp som en fri och självständig
massmedia i Turkiet. Den oliktänkande delen av massmedia, de tidningar som försvarar mänskliga rättigheter,
demokrati och yttrandefrihet stängs ned och dess journalister fängslas. De turkiska fängelserna hyser fortfarande
tiotals journalister. När dessa metoder misslyckas sätts andra, effektiva, åtgärder in. Mord vars gärningsmän förblir
‖okända‖ är vanliga i Turkiet. Mordet på den armeniske journalisten Hrant Dink för tre månader sen är senaste
beviset på detta. Efter mordet avslöjade en videofilm hur den 16-årige mördaren behandlades som en hjälte av den
turkiska polisen. Poliserna tävlade till och med om att ta fina bilder tillsammans med honom. Mördaren hade, enligt
rykten, tagits emot med röda mattan när han anlände till fängelset.
Nobelpristagaren Orhan Pamuk är en annan som fått lämna landet på grund av alla hot han mottagit. Pamuks ‖brott‖
var att han sagt att det i Turkiet, i början av första världskriget, mördades 1,5 miljoner armenier och 30 tusen kurder.
Efter uttalandet hotades han av åtal och man samlade, i många turkiska städer, in hans böcker och brände dem
offentligt. Scenarierna kunde ha varit hämtade från Hitlers nazistregim. När Pamuk blev hotad med samma öde som
Hrant Dink tvingades han fly till USA, där han numera lever.
Den turkiska staten har även alltid haft goda kopplingar till maffian. Bilolyckan i Susurluk den 3 november 1996,
visade tydliga tecken på detta. I bilen färdades fyra personer; en parlamentsledamot, en polischef, en efterlyst person
som misstänktes vara gärningsmannen för mordet på sju ungdomar i Ankara år 1979 och hans älskarinna.
Parlamentsledamoten var den ende som överlevde bilolyckan. I bagageutrymmet hittade polisen ett stort antal vapen,
ljuddämpare och stora mängder narkotika. Licensen för ett av dessa vapen var undertecknad av nuvarande
ordföranden för Den Rätta Vägens Parti och före detta inrikesministern Mehmet Agar. Dessa relationer är mycket
viktiga att känna till och intressanta för avslöjandet av statens kopplingar med maffian. I enlighet med det sedvanliga
uttrycket i Turkiet, är ‖den djupa staten‖ alltid i tjänst.
Med bakgrund av det jag lagt fram blir det kanske lättare att förstå varför, och av vilka, alla dessa demonstrationer har
anordnats. Innan statskuppen den 12 september 1980, skrämdes de muslimska massorna med att ‖religionen håller
på att gå förlorad‖. Militärens mål vid den tiden var att mobilisera folket mot vänsterkrafter, som förde en kamp för
demokrati och frihet. Nu gäller det att skrämma upp folkmassorna med att ‖sekulariseringen håller på att gå förlorad‖.
På så sätt skräms även de som tror att Turkiet verkligen är sekulärt. Men hur kan en sekularisering som inte existerar
gå förlorad?
Dessa demonstrationer förverkligades genom militärens förgreningar och pensionerade generaler direkt efter det
muntliga hotet från överbefälhavaren Yasar Buyukanit i slutet på april i år. Om deltagarna i dessa demonstrationer
verkligen brydde sig om sekulariseringsfrågan, borde de istället ropa ut slagord i stil med ‖Staten bör distansera sig i
religiösa frågor!‖. Men i den turkiska verkligheten smälter stat och religion samman, så som det var under den
ottomanska tiden. Kan en stat som betalar lön till 87.000 imamer vara en sekulär stat?
I Turkiet finns det ingen verklig kamp om sekulariseringens vara eller icke vara. I grunden handlar det om att den
turkiska armén och vissa byråkrater skall få behålla sina privilegier, sin immunitet och sin status. Villkoren för ett EU-
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inträdet väger tunga för generalerna, som vill förhindra, om än i begränsad omfattning, tillämpningen av vissa
demokratiska rättigheter. Det andra skälet är att också kapitalisterna, som har sina rötter i Anatolien och som har
under de senaste åren gjort stora vinster, vill nu ta sin plats på arenan både som en ekonomisk och en politisk
maktfaktor. På ett sätt representerar AKP-partiet och Tayyip Erdogan dessa kapitalister på det politiska fältet. När
man tittar närmare på den politiska uppbyggnaden i Turkiet, bör man därför inte förvånas över denna utveckling.
Till sist måste en sak understrykas. Alla dessa demonstrationer genomfördes inte för mer demokrati, mer frihet,
mänskliga rättigheter och jämlikhet. Målet var inte att generalerna som låg bakom statskuppen, som fallet var i Chile,
skulle ställas inför rätta. Inte heller för att från grunden förändra grundlagen, som är en produkt från statskuppen, till
en demokratisk grundlag. Det har, till exempel, aldrig funnits krav på att den obligatoriska religionsundervisningen
skall tas bort. Tvärtom har alla dessa demonstrationer fungerat som en invit till armén att genomföra en statskupp. En
armé som samtidigt svurit att försvara regimens samtliga tabun.
[FOTNOT: Feyyaz Kerimo är född i Elazig och uppvuxen där och i Istanbul. Hans uppväxttid
påverkades av konflikter i Turkiet. Samhället polariserades mellan vänstern och högern under 70talet. Kerimo blev aktiv i studentrörelsen, som kämpade för demokrati, frihet och jämlikhet i slutet
av 1970-talet. Han flydde från Turkiet pga politiska skäl efter militärkuppen 12 september 1980. Idag
arbetar han som gymnasielärare och undervisar i samhällskunskap och ekonomi.]

www.hujada.com, 2007-06-09

Beslut taget om Seyfomonument
Frågan om det blir ett Seyfomonument i Södertälje eller ej har diskuterats länge.
Nu har kommunstyrelsen bestämt sig.
Det blir ett seyfo-monument i Södertälje. Det har kommunstyrelsen slutligen bestämt sig för.
Monumentet ska upprättas över de som drabbades av folkmorden i Turkiet 1915.
Frågan om var monumentet ska stå och hur texten ska formuleras är dock inte löst.
– När det gäller placering och utformning har kommunstyrelsens arbetsutskott fått det uppdraget, säger
kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s).
Länstidningen I Södertälje, 2007-06-13

Fråga till Carl Bildt (m) av Yilmaz kerimo (s)

Fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet
Återigen ser vi hur turkiska staten och domstolsväsendet kränker mänskliga rättigheter genom sin behandling av
minoriteter och deras språk. På senare tid har ett flertal kurdiska politiker fått fängelsedomar för att de har gjort
uttalanden på kurdiska. Nyligen blev Abdullah Demirbas, kommunalråd för stadsdelen Sur i staden Diyarbakir av
med sitt jobb och hela kommunfullmäktige upplöstes genom ett beslut av högsta domstolen. Hans brott är att han
ville ha mångfald i kommunens språk och ville trycka kommunens information till sina medborgare i Diyarbakir på
olika minoritetsspråk, såsom armeniska, kurdiska, assyriska/syrianska etc Återigen ser vi hur turkiska staten och
domstolsväsendet kränker mänskliga rättigheter genom sin behandling av minoriteter och deras språk. På senare tid
har ett flertal kurdiska politiker fått fängelsedomar för att de har gjort uttalanden på kurdiska eller förmedlat
information på minoritetsspråk till sina medborgare. Det är ett allvarligt angrepp på demokratiska fri och rättigheter
och helt oacceptabelt i ett land som skrivit under Köpenhamnskriterierna.
Den turkiska statens och domstolsväsendets agerande är naturligtvis både rättsligt och demokratiskt helt
oacceptabelt. Omvärlden måste trycka på Turkiet och visa stöd för de drabbade genom ett tydligt avståndstagande till
kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Turkiet.
Min fråga till utrikesministern är:
Vilka initiativ avser utrikesministern ta för att öka trycket på Turkiet att respektera de mänskliga rättigheterna?

Yilmaz Kerimo, 2007-06-20
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Kerimo vill öka det svenska trycket på Turkiet
När kommunalrådet försökte
öka mångfalden i turkiska
skolor belv han av med sitt
arbete. Det enda han ville var
att
trycka
kommunens
information
till
sina
medborgare i Diyarbakir på
olika minoritetsspråk, såsom
armeniska,
kurdiska
och
assyriska.
Detta
fick
riksdagsledamoten
Yilmaz
Kerimo, (s), att reagera.
Kerimo frågade skickade en
skrivelse, till utrikesminister
Carl Bildt, där han frågar vad utrikesministern tänker göra för att öka trycket på Turkiet
för att landet skall respektera de mänskliga rättigheterna?
Återigen ser vi hur turkiska staten och domstolsväsendet kränker mänskliga rättigheter genom sin
behandling av minoriteter och deras språk. Nyligen blev Abdullah Demirbas, kommunalråd för stadsdelen
Sur i staden Diyarbakir av med sitt arbete och hela kommunfullmäktige upplöstes genom ett beslut av
högsta domstolen. Demirbas brott bestod i att han ville ha mångfald i kommunens språk och ville trycka
kommunens information till sina medborgare i Diyarbakir på olika minoritetsspråk, såsom armeniska,
kurdiska, assyriska/syrianska.
Återigen ser vi hur turkiska staten och domstolsväsendet kränker mänskliga rättigheter genom sin
behandling av minoriteter och deras språk. På senare tid har ett flertal kurdiska politiker fått
fängelsedomar för att de har gjort uttalanden på kurdiska eller förmedlat information på minoritetsspråk
till sina medborgare. Det är ett allvarligt angrepp på demokratiska fri och rättigheter och helt oacceptabelt i
ett land som skrivit under Köpenhamnskriterierna.
- Den turkiska statens och domstolsväsendets agerande är naturligtvis både rättsligt och demokratiskt helt
oacceptabelt. Omvärlden måste trycka på Turkiet och visa stöd för de drabbade genom ett tydligt
avståndstagande till kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Turkiet, skriver Kerimo till Bildt.
Utrikesminister Carl Bildt tycker visserligen att det hela tiden sker positiva förändringar i Turkiets
demokratiseringsprocess, men medger även att det återstår en hel del arbete.
- Fallet med den avskedade borgmästaren i Sur pekar på att det fortsatt existerar mycket allvarliga
inskränkningar mot möjligheten att använda andra språk än turkiska i det politiska livet. Det finns fler
oroande exempel. Från såväl Sveriges som EU:s sida ställs i dialogen med Turkiet mycket tydliga krav i
dessa frågor, skriver Bildt i sitt svar.
Samtidigt förblir ett framtida EU-medlemskap den starkaste drivkraften för det fortsatta reformarbetet.
När Turkiet uppfyller samtliga kriterier för medlemskap och fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna
är det därför avgörande att landet även välkomnas som fullvärdig medlem. Bildt kommer fortsätta att driva
denna linje starkt gentemot Turkiet, samt inom ramen för EU:s utvidgningspolitik.
www.hujada.com 2007-07-03
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Seyfo diskuteras i folkmordsforskningens högsta
kretsar
Folkmordskonferensen i Sarajevo om Seyfo 1915
och 1995 i Srebrenica
Mellan den 9-13 juli 2007 arrangerade institutet för forskning om
folkmord och universitetet i Sarajevo den sjunde i en serie av folkmordskonferenser. Syftet med att arrangera
konferensen var att uppmärksamma folkmordet i Bosnien-Hercegovina samt att dela de överlevandens smärta.
Konferensen inleddes med tal av Israel Charny, ordföranden för det internationella förbundet för folkmordsforskare,
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GENOCIDE SCHOLARS, (‖IAGS‖), och İsmail Æekiç som är verksam som
rektor för institutet för forskning om brott mot mänskligheten och internationell lag vid universitetet i Sarajevo.
Till denna konferens hade många forskare från världens alla hörn samlats. Här talades vid sidan om Srebrenica och
Rwanda även om Seyfo – Folkmordet på assyrier/syrianer/kaldéer, armenier och pontus-greker under första
världskriget. Många personer hedrades med utmärkelser för deras insatser. En av dessa var den turkiske forskaren
Ragip Zarakolu för hans kamp mot förnekandet av det armeniska folkmordet samt förnekandet av all sorts folkmord.
Zarakolu fick ta emot stående ovationer när han prisbelönades utav Israel Charny.
Under den tredje dagen av konferensen fick nio konferensdeltagare, inklusive undertecknad, under en mycket strikt
säkerhet åka och bevittna en nyöppnad massgrav. Efter besöket begav sig denna grupp till en minnesceremoni för att
hedra offren under massakern i Srebrenica. I denna ceremoni deltog ca 50 000 personer.
På den fjärde dagen av konferensen fick konferensdeltagarna lyssna till bosniska ögonvittnen till massakern i
Srebrenica. Berättelser från kvinnor som hade blivit våldtagna och missat sina anhöriga var känslomässigt rörande.
Dagen avslutades med teaterpjäsen: ”Rafael Lemkins Hus”.
Under teaterpjäsen så får Seyfo – Folkmordet på assyrier/syrianer under första världskriget en hel del utrymme.
Att som assyrier dels få höra att Folkmordet på assyrier/syrianer inte är bortglömd, dels att det för varje dag som går
talas mer om Folkmordet och att forskare i Bosnien-Hercegovina talar och diskuterar Seyfo är viktigt och ett mycket
viktigt steg i rätt riktning.

15 stycken armeniska folkmordsforskare och två stycken assyrier/syrianer
I denna konferens deltog 15 stycken armeniska folkmordsforskare. Därtill var det en grupp av grekiska
folkmordsforskare från Aten som föreläste om folkmordet på pontus-grekerna. Vidare fanns där också en grupp
konferensdeltagare från Turkiet. Denna grupps lobbyverksamhet syftade endast till att försvara den turkiska
regeringens version av händelserna; att Seyfo aldrig hänt.
De enda assyrierna/syrianerna som fanns på plats var undertecknad och Thea Halo.
Undertecknad hyser stor beundran för Thea Halo, vars far var assyrier/syrian från Mardin och mor från Grekland.
Hennes outtröttliga och bestämda kamp för erkännandet av Seyfo – Folkmordet på assyrier/syrianer och greker under
första världskriget.

Framtida samarbete mellan konferensdeltagarna
Som konferensdeltagare fick undertecknad en inbjudning både till Aten och till Jerevan, Armenien i syfte att föreläsa
om Seyfo – Folkmordet på assyrier/syrianer under första världskriget.
Denna konferens har bidragit till att de internationella relationerna kring Seyfo har ökat. Exempelvis har USA:s f.d.
ambassadör i Jerevan aviserat att han förnärvarande håller på att skriva en bok. I denna bok kommer Seyfo att
behandlas.
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Ett annat exempel är att ordföranden för IAGS, Israel Charny, beklagade sig över att i den tidigare publicerade
versionen av encyklopedin över folkmorden saknas uppgifter om Seyfo. Han försäkrade dock att den nya upplagan
skulle kompletteras med uppgifter om Seyfo.

Teaterpjäsen ”Rafel Lemkins Hus”
I den historiska statsteater salen i Sarajevo spelades pjäsen ‖Rafael Lemkins Hus‖. Pjäsen har visats där sedan en lång
tid. Den har setts av tiotusentals personer. Vi som såg pjäsen var 600 personer. I slutet av pjäsen applåderade
publiken skådespelarna stående i många minuter. Tidigare skulle jag inte ens drömma om att man i en teatersal i
Sarajevo nämner Seyfo. Men i pjäsen talas det om folkmordet på assyrierna och armenierna.
Pjäsens författare, Catrine Filloux, sökte upp mig och sade;
”titta, jag har inte glömt er, jag har även nämnt ditt folk”.
Enligt uppgift kommer pjäsen att sättas upp i övriga Europa med början i Belgien.
Sabri Atman
Översatt av Fehmi Barkarmo från turkiska till svenska.
ESNA © EasternStar News Agency, 06.Aug.2007

Report on the IAGS Conference
By Thea Halo
As some of you know, Genocide Scholar Adam Jones of
Yale University decided to present a Resolution to the
International Association of Genocide Scholars (IAGS),
which would recognize the massacres and forced death
marches between 1914-1923, of Assyrians and Pontian and
Anatolian Greeks, as Genocide. I have been in contact with
Professor Jones since we met at the 2005 IAGS
Conference.
In November 2006 Prof. Jones invited me to give a
seminar at Yale University on my paper, ―The Exclusivity
of Suffering: When tribal concerns takes precedence over
historical truth.‖ During our association, Prof. Jones
became increasingly aware of the disparity between the
way the genocide is presented as exclusively Armenian,
and the actual enormity of the crime that was committed
against all the Christians of Ottoman and Kemalist Turkey.
Earlier this year, he decided to make a proposal to the IAGS to, in effect, revise their original resolution on the
Armenians to include the Assyrians and Greeks. His proposed resolution is as follows:
PROPOSED RESOLUTION - IAGS 2007
WHEREAS the denial of genocide is widely recognized as the final stage of genocide, providing impunity for the
perpetrators of genocide, justifying the destruction of the victim groups, and paving the way for future genocides;
WHEREAS the Ottoman Empire's genocides against minority populations during and following the First World War is
often remembered as a genocide only against Armenians, with little recognition of the qualitatively similar genocides
against other Christian minorities of the Empire;
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WHEREAS historical documentation of intentional and systematic mass murder against Christian minority groups by
the Ottoman Empire is extensive and conclusive;
BE IT RESOLVED that it is the judgment of the International Association of Genocide Scholars that the Ottoman
Empire's intentional destruction of its Christian minorities between 1914 and 1923 constituted genocides against
Armenians, Assyrians, and Pontian and Anatolian Greeks.
BE IT FURTHER RESOLVED that the Association calls upon the current Government of Turkey to recognize the
genocides by the Ottoman Empire against these populations, to apologize to the victim groups, to memorialize the
victims, and to provide meaningful restitution to their descendents.
The problem of how to be inclusive of Chaldeans, Syriacs, Arameans, Nestorians, etc. has been disturbing for all of us
who feel all should be included. But so far no one has come up with a reasonable way to be inclusive, without bogging
down resolutions and essays by running off a long list of peoples in each relevant sentence. In my papers, I make a
point of listing all those peoples who are included under the general title of Assyrians.
Peter Balakian, head of the IAGS Board, demanded we supply documentation and bibliography to support the
resolution. I worked closely with Prof. Jones and compiled much of the primary source accounts from diplomats such
as Ambassador Morgenthau, US Consuls and Relief Workers, foreign diplomats, and news agencies, and I compiled a
bibliography, including books in Greek. In the latter instance, I was aided by a Greek scholar. Adam Jones read David
Gaunt‘s new book and used it as an important source for the Assyrians.
During an early phase, an email discussion for the resolution ensued. Israel Charney, then president of IAGS
acknowledged the merits of the resolution and made a fine plea to the Board for its passage. But resistance from
various board members continued. I sent numerous rebuttals to the negative responses, as did Adam Jones.
The resolution with supporting documentation and bibliography was supposed to be presented by email to the IAGS
members to prepare for a vote at the conference. Although it was finally presented by email as directed, Adam and I
were asked at the conference to allow the Board to shelve the resolution to allow people more time to look at the
evidence with the promise that it would then be voted on at a later date. Adam and I agreed with reservations, to
which the incoming president of IAGS, Greg Stanton, promised a vote no later than 2 months time. He also assured us
that most Board members were in favor of the resolution and that they felt confident, but could not promise, it would
be passed.
It is interesting to note that, except for one misrepresentation of the facts, all of the objections by Board members
were based on a discussion of whether or not IAGS should continue to make such resolutions, even though I believe all
those who objected had voted for the two resolutions on the Armenian Genocide. To change its policy on this issue
after a resolution has been presented using existing policies, would be inappropriate. It also fosters the impression
that the IAGS is disproportionately invested in Armenian issues. As I noted in one of my rebuttals, it is tantamount to
saying: My horse is safely in the barn, so let‘s lock the door.
It is clear that the lack of Greek and Assyrian participants at these conferences since the IAGS began 12 years ago, and
the lack of a concerted effort to hold people responsible for the exclusion of Greeks and Assyrians from historical texts,
resolutions and memorials, some of which are funded by tax-payer dollars, has contributed to the false impression
that the genocide between 1914-1923 was suffered exclusively by Armenians. Even more disturbing, I found some
young scholars, who gave papers in 2003 on the Armenian Genocide, had no idea that Greeks and Assyrians even
existed in Asia Minor. Had I not been at the conference in 2003, and then in 2005 to rebut some of the
misinformation and/or omissions, much of the academic community present at those venues would still be in the dark
as to the extent of the genocides in the Ottoman Empire.Recently, a number of historians have told me they want to
include sections that cover the Genocide of Greeks and Assyrians in books they are writing. I met one of these
historians at the Sarajevo conference. I have been asked to write such a section.
I am happy to report that during this conference, however, other than myself, three Greek historians attended, Dr.
Nikolaos Ouzounoglou, Mr. Vassilios Kyratzopoulos, and Dr. Iakovos Z. Aktsoglou, and the latter two gave papers. I
am also happy to report that there was an Assyrian representative, Sabri Atman. Although he did not give a paper, his
presence was important nevertheless. I presented two papers on two separate panels. The first was a series of primary
source documents that support a finding of genocide for the Greeks and Assyrians. I also included commentary and a
news report about the importance of the trial against the Young Turks, as they were not only tried for their atrocities
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against the Armenian, Greek and Assyrian populations, they were also convicted and sentenced to death according to
a New York Times report of 1919. Such a trial affirms the Genocide of these Christians of Ottoman Turkey, just as the
Nuremberg Trials affirmed the Genocide of the Jews.
My second paper was entitled Modes of Denial, in which I exposed some of the modes used by both Turkish officials
and various Armenian/American historians and their supporters.
At this stage, we will resend some of the most compelling primary source documentation to support the resolution,
along with a bibliography of books written in both English and Greek, for the IAGS conference members to read
before the vote. I am still concerned about the resistance by some Board members to the resolution. In my research I
have come across too much appalling revisionist writing by those who should know better, one of which went so far as
to deny the very existence of the Greeks and Assyrians in Asia Minor. For the last four years, I have set about exposing
some of the worse offenders.
This is a long struggle. Unless we are willing to let self-interested historians and advocates write our history in any way
they wish, or exclude Greeks and Assyrians from this history, the Greek and Assyrian communities must become more
active. As Israel Charney pointed out, in Armenia they recognize the genocide of the Greeks and Assyrians, but many
Armenian/American and some European/Armenian historians still resist acknowledging these co-victims.
Unfortunately, it is in the US and Europe that the Armenian communities and their advocates have had the most
influence.
Denial is the last stage of Genocide. But silence is even more deadly, because it insures that the genocide is complete.
EasternStar News Agency

04.Aug.2007

Vi mindes martyrerna
För ungefär 74 år sedan skedde en massaker på assyrierna i
byn Simele i norra Irak. Omkring 3000 assyrier mördades.
Varje år minns vi vad som skett vårt folk genom historiens
gång och manifesterar därför med gemensamma krafter, för de
assyriska martyrerna som fallit offer för hänsynslösa
övergrepp. I lördags var det dags att återigen påminna
omvärlden om att vi aldrig kommer att glömma våra martyrer.
I år den ägde manifestationen rum på politikertorget i
Södertälje. Det började med en presentation av Linda Asmar,
sittande i Assyriska Riksförbundets styrelse som välkomnade
ARS ordförande Rachel Hadodo som hälsade alla välkomna
och sedan höll ett mycket känsloladdat tal.

Tyst minut för de assyriska martyrerna hölls
sedvanligt. Denna gång på politikertorget i
Södertälje. [Foto:esamedia.se]

Jag hoppades se många hundratals uppemot fyrsiffrigt antal
assyrier samlade men till vår besvikelse var det knappt 200 personer som prioriterade minnet av våra martyrer, detta i
vårt folks ―huvudstad‖, Södertälje.
Manifestationen fortsatte med talare som Sabri Atman (Seyfo Center), Margareta Viklund (Svenska Kommittén för
Assyrier), Mats Pertoft (mp), Yilmaz Kerimo (s) och Fredrik Malm (fp). Vid två tillfällen under manifestationens gång
fick vi höra underbar assyrisk sång och musik av vår legendariske assyriske sångare Habib Mousa ackompanjerad av
Josef Cacan på oud.
Efter manifestationen ägde en paneldebatt rum i Assyriska Föreningen i Södertäljes lokaler, med Sabri Atman (Seyfo
center), Margareta Viklund (SKA), Mats Pertoft (mp) och Fredrik Malm (fp). Glädjande var att se många åhörare på
paneldebatten, fullsatt i lokalen jämfört med manifestationen. Debatten kom främst att handla om vad som bör göras
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för att kunna nå ett erkännande av de folkmord som skett på vårt folk, med stort fokus på Seyfo - Svärdets år 1915 - då
hundratusentals Assyrier blev brutalt mördade av regimen i våra hemtrakter, turkiska delen av Assyrien.
Jag håller med Fehmi Barkarmo, debattens moderator när han sade: ―Varje assyrier måste vara sin egen ambassadör‖.
Även jag anser att varje assyrier har en livsuppgift att informera omvärlden om vår historia och folkmordet på våra
förfäder. Det är också viktigt att påpeka att folkmordet är pågående i dagens Irak, där islamistiska grupper brutalt
våldför sig på bland annat assyriska nunnor, kidnappar assyriska barn för att sedan korsfästa dem, mördar oskyldiga
assyriska präster och andra kristna minoriteter i våra hemtrakter. Vi måste göra oss hörda och vi måste föra vidare
våra förfäders historia om det mörka som drabbat dem. A sohde lo gmaythi – martyrerna får inte dö.

Rabi Ousi,
www.hujada.com 2007-08-06

En plats där vi kan fälla våra tårar
Turkiet begick ett brott för 92 år sedan. Vi har inte glömt det. Detta brott begicks inte enbart mot oss,
utan mot hela mänskligheten. Med detta brott ville Turkiet skapa ett homogent samhälle. Turkiet har i
stort sett lyckats med detta. Men det har inte lyckats utrota oss helt och hållet. Vi är här idag för att hedra
minnet av dem som mördades 1915.
Vi är här idag för att hedra minnet av våra bröder och systrar som mördades 75 år sedan i den assyriska
staden Simele, i Irak. Vi är också här idag för att påminna om att etnisk utrensning pågår i dagens Irak.
Varje dag hör vi att kyrkor bombas, präster dödas, nunnor våldtas och barn kidnappas. Denna etniska
utrensning av assyrier måste stoppas omedelbart!
Turkiet påstår sig vara ett demokratiskt land och vill komma in i EU. Men i demokratiska länder hotas
och mördas inte oliktänkande människor. Vi vet alla att Hrant Dink mördades i början av året av den så
kallade djupa staten i Turkiet. Och vi vet alla att den främste folkmordsforskaren, professor Taner
Akcams liv är i fara i dag. Han är nämligen hotad till döden. Mördandet och hotandet av oliktänkande
personer i Turkiet måste stoppas omedelbart!
Vi valde inte flykten från vårt kära hemland, flykten valde oss. Många av oss befinner sig i Sverige och i
Södertälje. Sverige är internationellt känt för att vara en fristad för många människor från olika håll i
världen. Sverige är ett fritt och demokratiskt samhälle med rättigheter för alla sina invånare. Och
Södertälje är internationellt känt som hemort åt många invånare av assyrisk bakgrund.
Vi, assyrier som lever i Sverige och bor i Södertälje, har vår tragiska historia bakom oss.
Vi får aldrig glömma vad som hände med oss i Turkiet. Vi vill ha en plats att gå till för att lägga ner en
blomkrans. Vi vill ha en plats där vi kan gå och fälla våra tårar. Vi vill ha ett monument i Södertälje till
minnet av dem som mördades.
Turkiska staten och turkiska ambassaden i Stockholm måste veta att brott som begåtts mot
mänskligheten är inte, och kommer aldrig, att vara förhandlingsbara.

Sabri Atman
FOTNOT:
Texten var ursprungligen skriven som ett tal som Sabri Atman höll på Martyrernas dag, 4 augusti
2007, i Södertälje.
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Assyrians Commemorate
Martyrs Day Worldwide
Los Angeles (AINA) -- Assyrians (also known as Chaldeans
and Syriacs) commemorated Martyrs Day on August 7th, the
official Assyrian memorial holiday. The holiday was
observed in cities worldwide, including Los Angeles,
Chicago, Detroit, New York, Toronto, Stockholm, London,
Amsterdam and North Iraq.
The Assyrian Martyrs day remembers the victims of
genocides and pogroms, including the Turkish Genocide of
Assyrians, Greeks and Armenians in World War One, in which 750,000 Assyrians (75%) were killed.
The date August 7th was chosen because in 1933 the newly
formed Iraq, having gained its independence from the
British just one year earlier, massacred the Assyrians of the
village of Simmele and its surroundings in north Iraq, killing
3000 Assyrian men, women and children.
Assyrian International News Agency www.aina.org
2007-08-08
Editor's note: the report below is presented in original form; some
spelling may be non-standard. The number of victims has been
subsequently determined by researchers to be 3000, since the
massacre was not confined only to the village of Simmele.

The Simmele Massacre
As Reported by Colonel Stafford of the British
Army
Simmel is on the main road to Zakho, about eight miles from
Dohuk, under the administration of which qodha it came. It was
the largest village in the neighborhood and consisted of over one
hundred Assyrians and ten Arab houses. The total population would have been about 700, most of the Assyrians
belonging to the Baz tribe, with others of the Upper Tiyari and the Diz. The headman was a strong supporter of the
Mar Shimun and with fifty others had followed Yacu into Syria. These fifty were almost entirely Tiyari, hardly any of
the Baz being among them. The feeling of unrest in the village increased. On August 8th the Qaimaqam of Zakho
appeared with a lorry full of soldiers. No satisfactory answer has yet been given to the question why he should have
come with troops into a district that was outside his administration. He entered the village and told the Assyrians to
surrender their rifles, as he feared that fighting might occur between the rebel Assyrians and the Government forces,
in which case the people of Simmel would be less likely to be involved if they had no rifles. Plausibly, but with lies in
his heart, he assured them that they would be safe under the protection of the Iraqi flag which flew over the police post
for Simmel, being a large village, had a police post of one sergeant and four men. The Assyrians then handed in their
arms, which were taken away by the troops.
Next day more troops returned, this time without the Qaimaqam, and disarmed further Assyrians who in the
meantime had come in from the surrounding villages. The following day, the 10th, passed comparatively quietly.
Nothing happened except that Arabs and Kurds could be seen looting neighboring villages. They even came in and
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stripped the communal threshing floors on the outskirts of Simmel, where the cut barley and wheat was stacked in
piles, for it was full time of harvest and the villagers were engaged in threshing and winnowing. The unarmed
Assyrians could do nothing and the police did not intervene; they explained that they had no orders and that in any
case their numbers were insufficient.
It was becoming quite clear now to the Assyrians what was likely to happen. Not only had they seen this looting going
on, but they suddenly found they were forbidden to draw water from the village spring, being permitted only to go to
the main stream, which was dirty. They knew that the Army had already shot many Assyrians. They had seen their
head priest, Sada, taken out of Simmel. All day they watched the looting Arabs and Kurds. Not one of them dared to
move from the neighborhood of the police post, except one or two whose houses were near by, and who went to and
fro on pathetic household tasks such as the making of bread, the last meal that many of them were destined to eat.
They were now in a state of deadly fear, and they spend that night in and around the police post, which is built on a
small hill. They now knew only too well the sentiments which the Arabs, and particularly the Arab Army, harboured
towards them, and in the small hours of the 11th, when the moon had risen, the watching Assyrians began to observe
their Arab neighbours of the village starting away driving their flocks before them. This opened their eyes beyond
possibility of error. They realized the trap they had been led into and they knew that they were entirely helpless.
The police sergeant ordered the Assyrians from the out lying villages to return to their homes. When they refused,
saying that it was unsafe, he ordered them to leave the police post and go down to the houses in the villages below.
They obeyed reluctantly. Some went to the house of Gavriel and his brother Tinan, who kept reassuring them that they
would be safe and that the Government would protect them. As others were going down to the houses they suddenly
saw lorries of troops and armoured cars arriving. Looking round to the police post they saw a policeman pulling down
the Iraqi flag, which until then had been flying, as it had flown for years, as a symbol of the law and order under which
every inhabitant of Iraq could live in safety and security. Suddenly and without the least warning the troops opened
fire upon the defenseless Assyrians. Many fell, including some women had children, and the rest ran into the houses to
take cover. Not a soul was to be seen in the streets. The troops well knew that there was not a rifle or revolver left in
the village. An officer then drove up in a car and the troops came in. This officer has since been identified as Ismail
Abawi Tohalla, who comes of a well know but by no means respectably Mosul family. He shouted to the soldiers not to
kill the women and children. These were ordered to come out of the houses and go up to the police post. Many did so.
A cold blooded and methodical massacre of all the men in the village then followed, a massacre which for the black
treachery in which it was conceived and the callousness with which it was carried out, was as foul a crime as any in the
blood stained annals of the Middle East. The Assyrians had no fight left in them, partly because of the state of mind to
which the events of the past week had reduced them, largely because they were disarmed. Had they been armed it
seems certain that Ismail Abawi Tohalla and his bravos would have hesitated to take them on in fair fight. Having
disarmed them, they proceeded with the massacre according to plan. This took some time. Not that there was any
hurry, for the troops had the whole day ahead of them. Their opponents were helpless and there was no chance of any
interference from any quarter whatsoever. Machine gunners set up their guns outside the windows of the houses in
which the Assyrians had taken refuge, and having trained them on the terror stricken wretches in the crowded rooms,
fired among them until not a man was left standing in the shambles. In some other instance the blood lust of the
troops took a slightly more active form, and men were dragged out and shot or bludgeoned to death and their bodies
thrown on a pile of dead.
Gavriel, who has been mentioned in an earlier chapter as the individual who raised cheers for the Army at the Mosul
meeting of July 11th, went out to plead for the Assyrians. He explained who he was, and said that his nephew, Ezra
Effendi, had long been an officer in the Iraqi police. He showed his nationality papers, but these were torn in pieces
before his face and he was shot in cold blood. A priest named Ismail who had taken refuge in the police post was
driven out by the police, a rope was tied round his neck and he was kicked down the steps and dragged away by the
troops, who shot him, afterwards throwing his body on the steadily growing heap of corpses. Whilst this organized
slaughter was going on, the police sergeant, who had from the beginning taken a leading part in the diabolical plot,
ordered the Assyrian women to clean up the blood from the neighborhood of the police post. The women complied,
but only for a time. Suddenly they rebelled against this inhuman order and told the police sergeant to turn the
machine guns on them as they would rather die. The soldiers then took the men that remained down to a ditch and
went on killing until every man was dead. It was then discovered that a few men had taken refuge among the women
and that some of them had hastily got into women's clothes. These were rounded up and murdered.
they went off to Aloka for their midday meal and afternoon siesta. As soon as the troops had gone, the tribes, who had
been interested spectators, came in and completed the looting of the houses which the soldiers had commenced. The
tribes had taken no part whatever in the massacre, but as the Army were equipped with modern machine guns and
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had no opposition, there was of course no need for any help. Later in the evening the troops came back, for the police
sergeant had reported by telephone that a number of Assyrian men had appeared at the police post and taken refuge
there. These were hunted out and killed. The shooting went on until about sunset. In the meantime the other houses
in the village were crowded with weeping, terror stricken women and small children. Few of them had any meal that
night or for the next few days, for what grain there was in the village had been removed by the Kurds, who had also
gone round the houses removing cookery utensils, bedding, and in some cases even the roof beams.
Next morning the women, already distracted beyond all reason, had a further shock when they saw the Army
returning, for they did not know what this might portend. The Army, however, had merely come back to bury the
dead. The bodies were collected and placed in a shallow ditch. It must be remembered that the month was August with
a daily sun maximum of 160 degrees Fahrenheit! According to the military report 305 men, four women, and six
children were buried. Many of the killed were little more than half grown boys. Some other twenty women and
children were wounded. I myself saw later one child who had been shot in both wrists as he was being held in the arms
of his father who was killed. That night and the subsequent night some of the women were raped by the police
sergeant and the soldiers. Doing everything possible to minimize what had happened, the Arabs have stated that no
such incidents occurred. This is a lie. All that can be said is that throughout these terrible days there were fewer
outrages on women than would have been expected. It was also everywhere stated at the time that this massacre was
the work of the tribes and the irregular police. This, too, is a lie. It was the work of the Iraqi Army, disciplined troops
under the direct command of their officers, the troops re sponsible for practically all the killing being the motor
machin gun detachments, while other troops who were passing the village throughout the day did nothing to stop
what was going on.
Bekir Sidqi himself, who was to be acclaimed by the Baghdad mob as a conquering here, and what was even worse was
later decorated and promoted by the Iraqi Government, was not in Simmel but spent that day in Mosul, though there
is no question but that he planned the whole affair. Indeed, it was subsequently admitted that the Army, had it not
been prevented, had intended to carry out a similar massacre of Alqosh, and that he reports that Assyrian rebels had
entered that village had been deliberately spread about to afford an excuse.
The burial in the shallow ditch, which was carried out most inefficiently, caused the stench under the burning sun to
become almost unendurable, and every fly and pestilential insect for miles around was drawn to the village. In this
unspeakable atmosphere there lived for six day one thousand terrified women and children who had seen all their
male relations killed before their eyes. All they had to eat was a few dried water melon seeds and they had scanty
water. Even at night they had little sleep, for they did not know what might be coming next, and their dreadful
experiences let them to put little trust in the protestations of the police that they were quite safe and that nothing
more would happen. A little bread was send from Dohuk, but nothing on an adequate scale was done until Hikmet Beg
Suleiman himself on the 15th arrived in the village and was overcome by what he saw. As soon as he returned doctors
and sanitary men were sent to Simmel, and the bodies were decently and properly re interred. when I visited Simmel
myself with Major Thomason on August 17th few traces could be seen of what had occurred, but the sight of the
women and children is one which I shall never forget and I spent more than tree years in the trenches in France! That
day the women and children were removed to Dohouk, and thence, as there was no proper accommodation, to Mosul,
where they were placed under canvas in a camp, which will be described later. Every effort was made to hush up what
had occurred and a censorship for a time imposed on out going letters. It was soon seen, however, that the killing
could not be kept secret, for the Christians in the north had sent the news abroad, and in the nature of things an affair
of this kind was bound to get out. In fact, the details were published in the Beyrouth newspaper before they were
known in Mosul. So the Baghdad Government began to admit that there had been a slaughtering of the Assyrians, but
they threw the blame on the tribes and the irregular police. Later this was found to be useless, and Yasin Pasha, the
Iraqi delegate to Geneva, had to admit that the excesses had been committed by the regular Army. The Pasha went on
to add that the excesses merited and had received severe condemnation. This was untrue. Actually the troops were
given triumphal receptions when they returned to Mosul, Kirkuk, and Baghdad. In Mosul the Crown Price, who is now
King of Iraq, at a great military review, decorated with his own hands the colours of the troops who had been engaged
against the Assyrians. Bekir Sidqi, Hajji Ramadhan, and the other officers concerned were promoted. Bekir Sidqi on
his arrival in Baghdad motored through the crowded streets amidst enthusiastic applause, sitting on the right hand of
the Prime Minister. However much Iraqis may deplore what occurred and in private many express a genuine disgust
no one of them has yet stated publicly in Iraq that the Army had behaved itself otherwise than well.
But though the worst massacres of all took place at Simmel, this was not the only place where Assyrians were
murdered. The killings at Dohuk have already been described, and many also were shot at and near Zakho. The first
reports regarding the number of Assyrians killed were greatly exaggerated; two thousand was a figure often
mentioned, and few people, even Iraqis, suggested less than one thousand. Actually, as the result of careful inquiries; I
have come to the conclusion that not more than six hundred lost their lives. The great majority of these were peaceful
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cultivators, who had committed not the smallest offence against the Iraqi Government. Altogether upwards of five
hundred and fifty Assyrians were killed by the Army, of whom not more than twenty could, by any stretch of the
imagination, be said to have been killed in action. The Kurds, as a whole, behaved considerably better than might have
been expected, especially in view of the undoubted encouragement they had received. Only at two places were they
guilty of murder, though they did much looting. At a place named Savora the followers of Nisham Agha murdered
twelve Assyrians in cold blood. At Qalla Badri, near Dohuk, some Assyrians women were killed and mutilated under
atrocious circumstances. Other Assyrians in other places were killed by the Kurds in the course of their robbing and
looting, but probably Kurds did not kill more than fifty altogether. On the other hand, several instances were reported
of Kurds protecting Assyrian women and children. Mohammed Agha of Germawa, in particular, showed a fine spirit.

Partier kräver erkännande av folkmordet
I en flerpartimotion till riksdagen av Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Kristdemokraterna till riksdagen kräver att Sverige erkänner folkmordet på armenier och
assyrier/syrianer/kaldéer i nuvarande Turkiet 1915-19.
Det är med en bred parlamentarisk uppslutning som denna flerpartimotion skrivs för att Sverige ska
erkänna folkmordet på armenier och assyrier/syrianer/kaldéer i nuvarande Turkiet 1915-19. Miljöpartiets
riksdagsledamöter Mats Pertoft, Esabelle Reshdouni, Bodil Ceballos och Peter Rådberg tillsammans med
Socialdemokraternas Yilmaz Kerimo, Vänsterpartiets Hans Linde samt Kristdemokraternas Lennart
Sacrédeus står samtliga bakom motionen.
Södertäljebon och riksdagsledamoten Mats Pertoft (mp) som är en av initiativtagarna till motionen är glad
över att ha kunnat nå en så pass bred parlamentarisk uppslutning för ett erkännande av folkmordet.
– Det är en mycket aktuell fråga som berör mig djupt och jag anser att det är en mycket viktig fråga att
Sverige och världen erkänner folkmordet. Det är även en fråga av principiell betydelse att folkmord inte
förtigs, annars riskerar de att upprepas, säger Mats Pertoft.
Pertoft har arbetat hårt för att få så stor uppslutning bakom motionen som möjligt.
– Jag har frågat enskilda riksdagsledamöter inom samtliga riksdagspartier och på så sätt försökt nå full
enighet i frågan, säger Mats Pertoft.
Anledningen till att till exempel Folkpartiet och Centerpartiet inte står bakom denna flerpartimotion är
enligt Mats Pertoft på grund av att de ämnar skriva egna motioner i ärendet.
I en egen motion skriver Folkpartiets Fredrik Malm, Cecilia Wikström och Karin Pilsäter att Sverige måste
erkänna folkmordet samt vikten av att förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven och att inom EU verka
för att Turkiet erkänner folkmordet på armenier, assyrier/kaldéer/syrianer och pontiska greker.
Frågan om folkmordet på assyrierna har i Sveriges riksdag flertal gånger varit föremål för debatt och
omröstning. Första gången som frågan togs upp var på initiativ av den före detta riksdagsledamoten Murad
Artin (v) år 2000 men diskuterades 2001 och har sedan dess avlösts av flera motioner från
riksdagsledamöter inom de flesta riksdagspartier. Efter riksdagsvalet hösten 2006 var det hela sex
motioner som lämnades in om ett erkännande av folkmordet.
Motionerna kommer att under nästa år att behandlas i riksdagens utrikesutskott för att sedan tas upp i
riksdagen.
Fotnot: Den allmänna motionstiden slutade fredagen den 5 oktober.
Tomas Isis – Redaktionen
www.hujada.com Publicerad: 2007-10-05
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The Assyrian and Armenian Genocides of 1915
The genocide of Assyrians in Ottoman Turkey remains one of the darker pages in contemporary accounts of
the Armenian Genocide of 1915. Despite the fact that Assyrian Christians were exterminated alongside
Armenians, the world hears much less of the Assyrian factor. Some commentators even state that Ottoman
Greeks and Kurds were also massacred in large numbers in 1915-16, though their massacres were more
area-specific and were to be continued after the extermination of Armenian and Assyrians.
Ara Sarafian was the guest speaker to the Assyrian Academic Community of Chicago (29 October 2005)
where he examined the 1916 British Parliamentary Blue Book, The Treatment of Armenians in the Ottoman
Empire 1915-16. This book has come into prominence in recent years because of the ongoing denial of the
Armenian Genocide by Turkish authorities, and the allegation that the 1916 report was a forgery. The
Gomidas Institute has published two editions of the Blue Book, and publicly opposes the Turkish position.
"Despite the name of that work" Sarafian explained, "the 1916 blue book also reflected the experience of
Assyrian Christians who were massacred in 1915." There is a whole chapter about the treatment of
Assyrians by Turkish and Kurdish forces in Persia, and Assyrians are mentioned in passing elsewhere.
Sarafian went on to discuss, based on his research, why Assyrians were not mentioned in the title of the
Blue Book, and why Assyrians tended to be "understated" though not entirely ignored. The main reasons
were the following:
1. Most of the key informants the British had when compiling the parliamentary blue book were United
States Consuls (who were in communication to the outside world) and United States missionaries in the
interior of Ottoman Turkey. Since there were no US consulates! in area s with high concentrations of
Assyrians (Diyarbekir, Mosul and Hakiari), and since American missionaries in these areas were expelled in
the early stages of the genocidal process ( e.g. from Mardin and Diyarbekir), there was a distinct lack of
critical information about Assyrians from these 'core' areas.
2. Outside the main Assyrian inhabited areas, Assyrian Christians were vastly outnumbered by Armenian
Christians and were as a consequence lumped alongside Armenians in descriptions of the genocidal
process.
The fact that many Armenian academic and political activists have avoided to engage the Assyrian issue
over the years, the fate of Assyrians (and Greeks) have not been redressed in our understanding of the
genocides of 1915. However, not all Armenian academics deny the genocide of Assyrians. One recent
excellent publication reflecting the Assyrian experience was published in a special edition of Revue
d'histoire Arménienne contemporaine, "Mardin 1915: Anatomie pathologique d'une destruction" (Paris,
2002). According to Sarafian, the way to engage the Assyrian issue in a constructive way today is through
scholarship. "That has to be the bedrock of our understanding" he added.
The ensuing discussion focused on various academic strategies for modern Assyrians to record and
integrate their experience into mainstream academic debates. Sarafian stated that the Gomidas Institute
could start an Assyrian publications series in the English language if there was serious interest. Others
discussed the possibilities of cultivating new specialists and soliciting scholarly articles. "At the end of the
day," Sarafian concluded, "the Assyrian experience is part of a broader common history, in the same mosaic
of peoples in the region."

The Armenian Community (UK)
Garod House, 42 Blythe Rd. London W14 0HA
EasternStar News Agency
www.aina.org, 2007-10-16
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Motion till riksdagen 2007

Erkännande av folkmordet på armenier och
assyrier/syrianer
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att erkänna folkmordet på
armenier, assyrier/syrianer/kaldéer, pontiergreker, romare med flera i nuvarande Turkiet 1915–1919.

Motivering
Under Osmanska rikets sista år genomfördes ett folkmord på armenier och
assyrier/syrianer/ kaldéer, romare, pontiergreker m.fl. Folkmordet skedde i skuggan av
ett brinnande första världskrig i östra Anatolien i dagens Turkiet. Detta var kulmen på en
lång rad attacker och massakrer på kristna, och de närmast utplånade den kristna
civilisationen i området.
Assyrier/syrianer är en kristen folkgrupp med ursprung i landet Bethnahrin runt Eufrat
och Tigris. Hemländerna för den assyriska/syrianska folkgruppen är Irak, Iran, Libanon,
Syrien och Turkiet. Vid sekelskiftet bodde mer än 1 miljon assyrier/syrianer i Turkiet.
I dag finns bara några tusen kvar. Den stora utrensningen skedde under den period som går under namnet
"Svärdets år", 1915 1919. Också efter andra världskriget har omfattande och dramatiska utrensningar och
diskriminering skett.
Det fasansfulla som drabbat armenier, assyrier/syrianer/kaldéer i samband med det ottomanska rikets
sönderfall är inslag i världshistorien som påverkat och påverkar många generationer av de folkgrupper som
utsattes
Folkmordet skapade stora flyktingströmmar, och i dag bor ättlingarna till de armeniska offren i en diaspora
som sträcker sig från dagens Armenien över Frankrike till USA. Många barn och barnbarn till den
assyrisk/syrianska befolkningen som en gång byggde kyrkor och kloster i Mesopotamien och sydöstra
Turkiet lever idag i Sverige. Under hela Turkiets existens har frågan om folkmordet varit förbjuden att
diskutera. Rättsliga processer och offentliga mobbningskampanjer har väntat den som vågar ta bladet från
munnen. Den 18 januari 2001 antog den franska nationalförsamlingen en lag som slog fast att "Frankrike
erkänner det armeniska folkmordet år 1915". Det var ett viktigt erkännande inte minst för Frankrikes stora
armeniska befolkning. Även Sveriges regering och riksdag bör erkänna folkmordet på armenier och
assyrier/syrianer i Turkiet 1915–1919.
Det är oerhört viktigt att Sverige nu agerar med kraft inom EU och FN för att på internationell nivå få till
stånd ett erkännande av händelserna under Svärdets år som folkmord.
Ett erkännande är oerhört viktigt för att få en upprättelse för assyrier/syrianers situation och deras
identitet och en förbättrad grund för framtida dialog. Därför är FN och EU-resolutioner viktiga för att dessa
dåd inte skall upprepas samt för att få en upprättelse.
Mats Pertoft (mp), Esabelle Reshdouni (mp), Hans Linde (v), Peter Rådberg (mp), Yilmaz Kerimo (s),
Lennart Sacrédeus (kd), Bodil Ceballos (mp)

Stockholm den 29 oktober 2007
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Seyfo Center, London
23.Oct.2007
Sunday 21st October marked a step forward for the
Assyrians fighting for genocide recognition committed
almost one-hundred years ago in Turkey. The Armenian
community, who have the genocide of their people officially recognised in 19 countries, pledged to work with the
Assyrians to also gain genocide recognition, for the very least within the UK.
The event which was organised by CRAG (Campaign for the Recognition of Armenian Genocide), saw scholar Sabri
Atman discuss issues surrounding the Genocide of the Assyrians and Armenians, proposing questions for thought and
challenging controversial differences between the two communities to inevitably bring them together.
The event, held at the Assyrian House, Ealing, brought together both members of the Assyrian and Armenian
community. It was here that representatives from CRAG and the Armenian Solidarity offered to unite with the
Assyrian community in equal footing and on all levels, to achieve recognition of the Assyrian and Armenian.
The Genocide of the Assyrians and Armenians took place during the rule of the Ottoman Empire in Turkey. The focus
of the Empire was to ethnically cleanse the nation, in a bid to create a Pan-Turkish state with one Flag, one race and
one religion. This resulted in the brutal murders of millions and an equal deportation of others.
The objective of the lecture was to discuss the possibility of Turkey joining the EU (European Union), and whether this
should be allowed while their Government still accept no responsibility for their past crimes. Campaigning
organisation for the Genocide, Seyfo Centre UK, who were also in attendance and co-hosted the event, would like to
extend a warm heartfelt thanks to CRAG for organising the event, and for officially pledging, together with Armenian
Solidarity, to work with the Assyrian people in achieving recognition. Mr. Nineb Lamassu of Seyfo Centre UK said,
―This is of course a positive step forward and this would be empowering not only for the Assyrians but the Armenians
too. For from now on we can speak in one united voice and demand what is just from our governments. We are
positive these pledges – from both the Armenians and Assyrians - were not rhetorical and we should see them
manifested in the very near future‖.
EasternStar News Agency

Two Voices Regarding the U.S. Resolution on Armenian
Genocide
What do you think of the American resolution on the Armenian Genocide?
Sabri Atman, director of the Seyfo Center:
”In Turkey, there is an extremist voice against the American resolution. But the reaction was very excessive.
Everybody must know that 19 countries have already recognized the genocide inflicted on the Armenians. If the
number of these countries hasn’t gone over 19, that’s because the other countries have business and political
relations with Turkey. It’s not because they don’t have the conviction that the genocide had not taken place.
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We, Assyrians all over the world, welcome the recognition of the Armenian genocide by any nation or country in
this world. But double-standard policies of the United States and some other countries hurt us. We have to mention
that not only the Armenians were slaughtered during the 1915 genocide but also the Assyrians and Greeks have
suffered the same fate.
When this issue is discussed in Washington, Paris, Stockholm and London, it creates anger and resentment within
Turkey against these capitals. Turkey and the Turkish people should understand that we speak out about the
genocide in these capitals because we don’t have the platform to speak about it inside Turkey. Turkey should change
its mentality. It shouldn’t antagonize the countries which recognize the Armenian genocide.
Everybody should know the number of the countries that recognize the genocide will increase, and the Assyrians
will be included in future resolutions.”
Ara Sarafian, director of Gomidas Institute and published of the ’Blue Book’: ”I dont think it is the right
thing at this moment in time, because I think that it will just further polarise views in Turkey and lead to further
fascism. At the present time, I think it would be better to find out more about the different opinions in Turkey and
find out who are the liberals, who are the fascists, etc. and try to build bridges in that way. Furthermore, you, the
Assyrians, are kind of in the middle of all this, as you are not even mentioned in the resolution.”
EasternStar News Agency, 23.Oct.2007

Assyrisk/syriansk folkmordsforskare uppmanar turkar att
erkänna Folkmordet på armenier och assyrier/syrianer 1915
London: den 21 oktober, 2007 (ESNA) – Ordförande för det assyriska centret för folkmordsstudier, Seyfo
Centre, uppmanade turkar att sätta press på sin regering för att erkänna Seyfo – Folkmordet på
assyrier/syrianer, armenier och greker under första världskriget.
"Det är varje enskild turks plikt att arbeta för att hans regering skall erkänna brotten som begicks i deras
nation och religions namn" sade Sabri Atman, ordförande för Seyfo Centre.
Mher Margaryan, förste sekreterare vid armeniska ambassaden i London, närvarade på föreläsningen som
organiserades av Campaign for Recognition of the Armenian Genocide (Kampanj för erkännande av
folkmordet på armenier) och Seyfo Center i Storbritannien. Turkisk och brittisk media var också på plats.
Ara Sarafian, den armeniske forskare som publicerade boken "The Blue Book", hörnsten i armeniska
folkmordsstudier, var också bland de närvarande. Även han uppmanade liberala turkar i en gemensam
presskonferens med Atman, strax innan föreläsningen, för att göra gemensamma ansträngningar att trycka
på den turkiska regeringen att erkänna sitt förflutna.
På föreläsningen belyste Atman assyrier/syrianers lidande, sida vid sida med sina armeniska och grekiska
grannar, under Seyfo Folkmordet 1915. Han uppmanade armeniska organisationer att ha ett nära
samarbete med assyrier/syrianer kring folkmordsfrågan för att få ett erkännande på sitt lidande.
Som svar på Atmans uppmaning, fick Seyfo Center inbjudningar från armeniska förkämpar om att vara
med på deras kampanjer i Wales och London. Armeniska-walesiska förkämpar svarade omedelbart på
uppmaningen att arbeta tillsammans med assyrier/syrianer kring Folkmordet. De framförde en inbjudan
till Seyfo Centre att representera assyrierna/syrianerna den 3 november, när man inviger ett monument till
minne av offren i Folkmordet på assyrier/syrianer och armenier. En assyrisk/syriansk representant
kommer att sammanträffa med den armeniske ambassadören i Storbritannien på invigningsceremonin.
EasternStar News Agency, 23.Oct.2007
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7 § Svar på interpellation 2007/08:41 om erkännande
av folkmord på armenier och assyrier/syrianer
Anf. 17 Utrikesminister CARL BILDT (m):

Fru talman! Mats Pertoft har frågat mig när jag avser att ta initiativ till att Sverige och Sveriges riksdag ska erkänna
folkmordet på armenier och assyrier/syrianer.
Jag vill inledningsvis hänvisa till det svar jag gav Hans Linde på en likartad interpellation i ett likartat ämne i
december förra året. Det jag sade då gäller i dag, och det blir litet av en upprepning. Väsentligt i sammanhanget är att
grunden till en dialog kan läggas som på sikt kan leda till försoning mellan berörda parter. Samtidigt är det endast
parterna själva som kan enas om utformningen av en sådan process. I det avseendet är oberoende historisk forskning
och fri debatt avgörande. Från turkisk sida har i denna fråga bildandet av en internationell historikerkommission
föreslagits, med medverkan från såväl Armenien som Turkiet. Det är en tanke som vi från Sveriges och EU:s sida har
uppmuntrat.
En
sådan
process
måste
förstås
präglas
av
oberoende
och
full
öppenhet.
Politiska beslut i andra länder som fastslår en viss historieskrivning främjar inte ett närmande mellan de grupper,
såväl i som utanför Turkiet, som faktiskt söker en dialog. I värsta fall kan det rentav leda till uppblossande intolerans
mot religiösa minoriteter i Turkiet. Jag noterar att den armenisk-ortodoxa kyrkans överhuvud i Turkiet, Mesrob II,
har uttryckt sig i samma anda.
I Turkiet var det under lång tid inte tillåtet att öppet diskutera vad som drabbade armenier och assyrier/syrianer för
snart ett sekel sedan. Landets reformprocess har dock medfört ett ökat utrymme för fri debatt, också om landets
historia, även om det fortsatt förekommer betydande inskränkningar i yttrandefriheten. För att ett medlemskap i EU
ska kunna bli möjligt för Turkiet är det naturligtvis avgörande att yttrandefriheten stärks, så att även etablerade
uppfattningar kan ifrågasättas på samma sätt i Turkiet som inom Europeiska unionen.
Regeringens uppgift är inte att slå fast ett historiskt händelseförlopp. Den saken är en fråga för historiker och för
parterna själva. Jag kommer dock fortsatt att uppmuntra till dialog, till gemensam forskning och till att alla relevanta
historiska dokument görs tillgängliga samt starkt betona vikten av öppen debatt och respekt för olika åsikter i Turkiet.

Anf. 18 MATS PERTOFT (mp):

Fru talman!Tack för svaret, statsrådet! I svaret efterlyses mer forskning, och det sägs att det är historikerna som i
första hand ska slå fast fakta. Det kan jag helt hålla med om. Det är också helt korrekt att dialog är väldigt viktigt.
Samtidigt är det viktigt att veta att det också krävs parter utanför som kan pressa på för att dialogen ska ta fart.
När det gäller historiker skulle jag vilja hänvisa till folkrättsexperten professor Ove Bring som i januari 2007 på en
konferens här i riksdagen uttalade sig och sade att nu har historikerna gjort sitt. Det finns ganska mycket forskning i
denna fråga, och det blir mer och mer.
Det finns också väldigt många länder som har uttalat sig i denna fråga. Om man söker på Internet kan man hitta 21
länder som har uttalat sig om detta folkmord och erkänt det. Även organisationer som FN och EU har uttalat sig. I
vilken mån USA har uttalat sig kan man efter dagens nyheter sätta frågetecken för. Vi kanske kan säga att halva delen
av USA har uttalat sig i frågan.
Det är också intressant att se att Forum för levande historia på sin hemsida skriver att Sverige har erkänt detta
folkmord år 2000. Nu är naturligtvis frågan om det är riksdagen eller regeringen som beslutar detta eller om det är
forskarna. Utifrån det svar jag har fått utgår jag från att det är forskarna i första hand och i så fall kanske Forum för
levande historia.
Men frågan här är ju: Borde vi inte från Sveriges sida kunna gå vidare och sälla oss till den skara som vi enligt
internationella uppgifter redan befinner oss i, nämligen att vi uttalar tydligt att vi erkänner detta folkmord på
armenier och assyrier/syrianer 1915 i Turkiet för att också erkänna att många medborgare i Sverige i dag har en
historia där. Jag menar att det vore viktigt.
Om det skulle saknas kunskap i denna fråga på Utrikesdepartementet tog jag med mig en bok som professor David
Gaunt vid Södertörns högskola publicerade 2007, i år alltså, om denna fråga. Jag tänkte att det kunde vara lämpligt
att den fanns i arkiven så att man kunde gå vidare med denna fråga. Det här är en fråga som i dag inte bara berör de
länderna. Människor från dessa folkgrupper finns över hela världen, och på det sättet berör frågan också Sverige.
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Därför kvarstår min fråga. Även om utrikesministern menar att det inte är dags nu menar jag och Miljöpartiet att det
är dags att erkänna detta, för att ge processen ytterligare skjuts även i Turkiet och i dialogform arbeta vidare med
detta.

Anf. 19 FREDRIK MALM (fp):

Fru talman! Voltaire uttalade en gång: Jag tycker inte om din åsikt, men jag är beredd att dö för din rätt att yttra den. I
Turkiet har under lång tid gällt en annan devis, nämligen denna: Vi tycker inte om din åsikt, och vi är beredda att sätta
dig i fängelse och beredda att starta offentliga mobbkampanjer, och du kan till och med dö för att du vågar yttra den.
Fru talman! Det är mycket angeläget, med tanke på EU-medlemskapsförhandlingar och mycket annat, att den här
frågan på allvar kommer upp på dagordningen. Därför är interpellationen av Mats Pertoft mycket viktig.
Förintelsen gav oss en ny fras, som vi ofta uttalar med emfas och med skälvande röst. Vi säger: Aldrig mer – never
again. Men historien tycks vara en cirkel, för den upprepar sig gång på gång – i Halabja, i Srebrenica, i Rwanda, i
Darfur och så vidare. För att vi ska kunna bryta den här cirkeln är det mycket viktigt att vi vågar erkänna de brott som
har begåtts.
Det här är mycket talande. Jag nämnde Förintelsen, därför att i Förintelsen är det ett mycket tydligt fokus på offren,
och på förövarna. Det går inte att förneka Förintelsen i dag utan att få löpa gatlopp i våra medier i Sverige.
Men vad hände med den person som i Botkyrka för några månader sedan när Mona Sahlin höll sitt sommartal satte
upp en skylt där det stod ‖Erkänn folkmordet‖? Jo, plakatet beordrades ned. Vad hände när fotbollslaget Assyriska för
några år sedan under en match mot Halmstads BK uppmärksammade folkmordet därför att det var 90-årsdagen av
detta svärdets år? Jo, ärendet gick till tävlingsutskottet därför att man i Sverige inte ska blanda ihop idrott med
politik, som det hette.
Här är det alltså de anhöriga, ättlingarna till offren, som i dag lever i Sverige – man bygger i dag kyrkor i södra
Stockholm som tidigare byggdes i Mardin och Midyat – som uppenbarligen ska stå till svars, rygga tillbaka och inte
tala så högt därför att den här frågan är lite för obekväm att hantera för Sverige.
Jag tycker att detta är mycket tråkigt. Det är mycket oroväckande om vi får en sådan debatt i Sverige som innebär att
de som lyfter upp frågan är de som ska rygga tillbaka och stå till svars.
Fru talman! Jag tror att om Sverige erkände folkmordet på armenier, assyrier/syrianer, kaldéer, pontiska greker,
romare och andra – det folkmord som inträffade långt bortifrån omvärldens strålkastarljus under första världskriget –
skulle vi lyfta en mycket tung börda från de anhörigas axlar. Många av de anhöriga lever i dag i Sverige. Jag tror att de
följer den här debatten mycket noga för att se om Sverige vågar visa detta erkännande.
Ett erkännande skulle dessutom bidra till att öka trycket på Turkiet. Det kan man diskutera. En del menar att det
skulle dämpa trycket på Turkiet och forcera in Ankara i ett hörn. Men jag tror på längre sikt att om fler länder
diskuterar frågan måste också Turkiet till slut öppna sig alltmer.
Men även om vi i Sverige kommer till slutsatsen att regeringen eller riksdagen inte vill erkänna detta folkmord
innebär det att vi kan göra saker i alla fall. Vi kan lyfta upp den assyrisk/syrianska frågan i Förenta nationerna. Den
har nämligen inte varit högt uppe på dagordningen där sedan avtalet i Sèvres. Då fanns inte ens FN, utan då hette det
Nationernas förbund.
Vi kan på olika sätt bidra till att minska dödandet i Irak i dag, till exempel genom att argumentera för en säkerhetszon
på Nineveslätten i norra Irak.

Anf. 20 JACOB JOHNSON (v):

Fru talman! Jag har anmält mig till denna debatt bland annat för att utveckla det som Mats Pertoft berör i
inledningen, nämligen att ‖frågan har även debatterats ett antal gånger‖.
Riksdagen har inte bara debatterat folkmordet på armenier med flera utan också kommit till en slutsats. På initiativ av
vänsterpartisten Murad Artin från Örebro och själv av armenisk härkomst väcktes 1999 en flerpartimotion om
folkmordet på armenier på riksdagens bord som resulterade i ett av riksdagen enigt antaget betänkande från
utrikesutskottet.
I betänkandet, som alltså även Moderaterna stod bakom, sägs bland annat i övervägandena:
‖Utskottet menar att det är angeläget och nödvändigt med en officiell redovisning och erkännande av folkmordet på
armenierna. 1985 fastslogs i FN och i Europaparlamentet att det ottomanska riket begått folkmord på det armeniska
folket i början av detta sekel.‖

179

Jag tror att det var detta som Forum för levande historia refererade till.
Utskottet menade även att Turkiets demokratiska identitet skulle stärkas om Turkiet visade större öppenhet om sitt
förflutna och att det var viktigt med förutsättningslös, oberoende internationell forskning om folkmordet.
Detta av riksdagen antagna betänkande år 2000 menar jag måste tolkas som ett erkännande från riksdagens sida av
folkmordet på armenier.
Motionen var dock begränsad till den armeniska folkgruppen. Följande år väcktes en ny motion som inkluderade
övriga folkgrupper. I kommande betänkande från utrikesutskottet 2002 formulerade man sig något annorlunda,
nämligen så här:
‖Utskottet menar att det som drabbade armenier, assyrier/syrianer och kaldéer under det ottomanska rikets tid
sannolikt skulle betraktas som folkmord enligt 1948 års konvention, om den hade varit i kraft vid den aktuella
tidpunkten.‖
Detta senare uttalande har en tydligt juridisk prägel. Utskottet ville markera att ingen skulle kunna dömas retroaktivt
till exempelvis återlämnande av egendom för vad som skedde 1915 långt före FN:s folkmordskonvention.
Vänsterpartiet reserverade sig då mot denna skrivning och dess juridiska tolkning. Det handlar inte, som vi ser det,
om ett juridiskt erkännande utan om ett politiskt.
Men sammanfattningsvis erkände riksdagen år 2000 folkmordet på armenier och gjorde i sak ett politiskt erkännande
även av folkmord på de övriga folkgrupperna. Därför borde det vara naturligt att ånyo kunna fastslå detta i enlighet
med Pertofts interpellation.
Jag har en kommentar till utrikeministerns svar.
Carl Bildt betonar vikten av oberoende historisk forskning och fri debatt – egentligen på samma sätt som
utrikesutskottet år 2000. Dock anser jag att det är tveksamt om den internationella historikerkommission som
Turkiet föreslagit med medverkan från Turkiet och Armenien kan anses vara tillräcklig. En sant internationell,
oberoende kommission bör bestå av forskare inte bara från de direkt inblandade staterna utan ha en bredare
sammansättning, bland annat för att undvika att kommissionen förvandlas till något slags förhandlingsdelegation.

Anf. 21 YILMAZ KERIMO (s):

Fru talman! Jag tror att vi alla inte bara känner till och förstår många av de fruktansvärda saker som dagligen drabbar
människor på vårt klot. Jag vet att vi alla har olika kopplingar och anknytningar till människor som lever med detta;
människor som många gånger kämpar för sina liv och för sina rättigheter i världens alla hörn, människor som
verkligen behöver Sveriges aktiva stöd och solidaritet i kampen.
För mig är frågan om svärdets år, eller seyfo på assyrisk/syrianska, mer än så. För mig handlar det om mina egna
dödade förfäder. Jag är ett levande bevis.
För mig och mina landsmän är det inte bara fråga om politik utan också om en punkt där politiken direkt berör själ
och hjärta.
I dag finns det bara några tusen kvar i hela Turkiet jämfört med en miljon vid sekelskiftet. Den stora utrensningen
skedde under den period som går under namnet seyfo, 1915–1919. Sverige måste göra ytterligare ansträngningar för
att de turkiska myndigheterna ska tvingas till en annan hållning i frågan än vad som nu gäller. Till att börja med gäller
det det självklara att man måste ha rätten att över huvud taget kunna tala om frågan. Den rätten gällde inte den
syrisk-ortodoxa prästen fader Yusuf Akbulut i Diyarbakır, inte heller den armeniske journalisten Hrant Dink, hans son
Arat Dink, Nobelpristagaren Orhan Pamuk etcetera.
Fader Yusuf Akbulut åtalades för statsfientlig verksamhet och förräderi, bara för att han i en intervju sade att man inte
får glömma att även många assyrier/syrianer mördades under samma folkmord som armenierna. Det var inte så länge
sedan.
Mina förfäder överlevde inte folkmordet. På samma sätt som för många av mina landsmän föll de också offer för en
hänsynslös utrensning under åren 1915–1919. På det sätt som jag har fått höra av mina släktingar har också mina
landsmän hört om folkmordet.
Fru talman! Olof Palme uppmanade oss i Hanoitalet julen 1972 att kalla saker vid dess rätta namn, det vill säga
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folkmord och ingenting annat. Jag är väl medveten om vikten av att så djupgående juridiska begrepp som folkmord
kräver varsamhet när man använder dem. För mig, med min bakgrund, min kunskap och min historia, som
förmedlats genom årtionden, är det ett historiskt faktum att ett folkmord i vår nuvarande definition
begicks under svärdets år, seyfo, 1915 i Turkiet.
Fru talman! Man måste göra upp med sin historia för att kunna blicka framåt och gå vidare. Jag vill här passa på och
ge några kommentarer till utrikesministerns anförande och samtidigt passa på att få några svar från honom.
Utrikesministern pratar om dialog och försoning. Visst låter det bra, men man måste göra upp med sin historia först
för att kunna föra en dialog med respekt. Utrikesministern pratar om en reformprocess. Visst låter det bra, men tyvärr
står mycket på papper, det vill säga ord utan handling. Fortfarande åtalas människor enligt artikel 301 för sina åsikter
i Turkiet, till exempel Akbulut, Orhan Pamuk, Hrant Dink och nyligen, för någon månad sedan, Arat Dink.
Utrikesministern säger att denna fråga är för historikerna, men vad anser utrikesministern om de 19 länder som har
erkänt folkmordet? Gjorde de fel?

Anf. 22 ESABELLE RESHDOUNI (mp):

Fru talman! Som svensk-armenisk riksdagsledamot har jag under de senaste veckorna fått flera samtal från
människor som är berörda av frågan om folkmordet på armenier och assyrier/syrianer 1915. De undrar naturligtvis
när Sveriges riksdag ska ta ställning i frågan och vad utrikesministern anser och tänker göra. Folkmordet präglar
många människors liv. Det finns miljontals människor som har djupa spår i själen. Det handlar om sorg som går i arv.
Det handlar om identitet. Det handlar om demokrati, och det handlar naturligtvis om att förstå samtiden. Dessa
miljoner människor måste få upprättelse.
Ministern sade i den tidigare debatten, som han refererade till, att om man inte förstår historien är det rätt mycket i
nutiden som man kanske får något begränsad förståelse för. Vad gör ministern själv för att förstå historien? Mig
veterligen har han inte varit i kontakt med någon av de tusentals anhöriga som finns i Sverige i dag. Det vore trevligt
om ministern kunde ta emot dem när de knackar på dörren för att få lite mer information.
Ministern svarade att regeringens uppgift inte är att slå fast ett historiskt händelseförlopp. Jag tror inte att någon här i
dag gör anspråk på att ministern ska göra det. Däremot vill vi att ministern förhåller sig till den historia som finns.
Fru talman! Detta är nästan en skymf inte bara mot alla dessa miljontals människor utan även mot de politiker och
parlament som har ställt sig bakom att det har förekommit ett folkmord. Det är framför allt en skymf mot de forskare
som har forskat i frågan. Jag har tagit med mig en lista på alla forskare som har forskat i frågan. Jag hoppas att
ministern tar del av den. Jag har även en bok med mig till ministern. Jag hoppas att ministern anser att det här är
riktig forskning och inte något påhittat.
Fru talman! Sveriges utrikesminister har ett högt anseende i många länder. Jag tror att han kan åstadkomma mycket
om han bara visar lite handlingskraft.

Anf. 23 Utrikesminister CARL BILDT (m):

Fru talman! Det har kommit fram många värdefulla synpunkter i debatten. Vi diskuterar egentligen två olika saker.
Det jag har att svara på formellt, och där jag säger nej, handlar om huruvida vi ska fatta politiska beslut om historien.
Där är jag fast i min uppfattning – och det gäller regeringen också – att vi inte fattar politiska beslut om historien. Det
handlar för mig om en kärnprincip i ett liberalt samhälle. Vi gör inte det. Det finns andra typer av stater i andra
skeden av historien som har gjort historien till ett politiskt vapen. Man samlas i regering och parlament och beslutar
att så var det; de var skyldiga och de var oskyldiga. Så gör man historien till ett politiskt vapen. Det vill vi inte ha i
Sverige.
Jag fick frågan om jag kritiserar de länder som har gjort så. Ja, det skulle jag säga. Vår princip är ett liberalt öppet
samhälle där historien är – som jag sade tidigare – oerhört viktig. Förstår man inte historien förlorar man en del av
förmågan att både hantera samtiden och forma framtiden. Med det menar jag inte att riksdagen eller regeringen ska
fastställa historiska förlopp. Det är därför jag avvisar tanken att vi genom politiska beslut ska fastställa att något har
hänt.
Då handlar det om den fria debatten och forskningen. De är en absolut grundläggande förutsättning för den
försoningsprocess som vi alla vet måste komma till stånd. Där kan vi notera både de framsteg som har skett och de
framsteg som måste ske för att detta ska vara möjligt i Turkiet – för all del också i andra länder.
Vi tar just nu utgångspunkten i 1915. Jag skulle vilja börja denna del av historien 1912 med Balkankrigen. Därefter
börjar upplösningsdramat för Osmanska imperiet riktigt på allvar och sträcker sig fram till 1920–1922 eller där
omkring. Under detta skede ser vi outsägliga tragedier som drabbar det ena folket efter det andra med outsäglig
brutalitet och på ett sätt som fortfarande har lämnat mycket betydande sår i den regionen, och som vi får vittnesmål
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om här, också hos efterlevande som nu formar sin framtid i avlägsna delar av världen. Just därför är det så viktigt med
den reformprocess i Turkiet som också innebär en öppning för denna diskussion.
Jag tackar för denna bok som jag inte har. Jag vet inte om det finns i Utrikesdepartementets bibliotek, och jag fruktar
att denna bok kommer att hamna där i stället för i mitt. Jag har många böcker om just det här skedet av historien
hemma. Jag vill inte påstå att jag kan allt som står i dem, men när jag är i Istanbul i Turkiet brukar jag besöka två
bokhandlar för att se på litteraturen på just detta område. Det är lite av en mätare. I dag finns böcker i bokhandlar i
Turkiet som talar om folkmord på armenier på ett sätt som var alldeles otänkbart för några år sedan. Precis som har
påpekats utnyttjas artikel 301 – som fortfarande finns – av extremnationalistiska grupper för att lägga fram det ena
åtalet efter det andra på ett fullständigt oacceptabelt sätt. De slängs i allmänhet ut av domstolarna – tackom och
lovom – men det är fortfarande oacceptabelt. Det är inte alltid det sker, men i huvudsak är det så.
I den dialog som vi har med Turkiet som en del av anslutningsförhandlingarna är ju detta en av de viktiga frågorna
just nu. Det har jag understrukit, inte minst med utrikesminister Babacan under de senaste veckorna. Artikel 301 är,
förutom substansen, en symbolfråga. Jag hoppas och tror – nu har saker och ting fördröjts av det som vi ska diskutera
i en kommande interpellationsdebatt – att vi kommer att se snabba steg från Turkiets sida för att ta bort artikel 301 på
ett så pass substantiellt sätt att den frågeställningen upphör. Det vi då kritiserar i Turkiet är något som jag ska
återkomma till i nästa svar.

Anf. 24 MATS PERTOFT (mp):

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Vad vi diskuterar är ju väldigt mycket symbolfrågor. De som dog i
folkmordet 1915 blir inte levande av vår debatt. Men symbolen är väldigt viktig, inte minst i dagens Turkiet. I dagens
Turkiet är det självklart ett måste i demokratiseringsprocessen att man har insikt om sin egen historia. På samma sätt
har det varit en svår men absolut nödvändig del i alla länder som det har skett folkmord i att inse detta. Det är väl
också därför som vi tar upp frågan här i dag och som den återkommer om och om igen i riksdagen. Det är till exempel
för att det finns många människor i Sverige i dag som har bakgrund i familjer och folk som drabbades av dessa
folkmord men också för att vi känner ett ansvar för att förhindra nya folkmord.
Så länge det finns folkmord som förnekas i världen ökar risken för att folkmord sker igen. Vi behöver bara ta debatten
i nutiden om något som statsrådet har varit väldigt inblandad i, upplösningen av det forna Jugoslavien och
diskussionen där. Nu har vi diskussionen om Afrika. Folkmord som skyls över, där man skyller på olika parter, leder
till en ökande risk för att detta återkommer. Därför är denna symbolfråga så viktig även i dag.
Statsrådet tog upp att vi inte fattar politiska beslut om historien. Det är ju helt korrekt. Det är ju forskningen,
historikerna, som ska skapa bilden av vad som har skett, som ska få fram en så objektiv bild av verkligheten som
möjligt. Därför överlämnade jag den här forskningsboken, resultatet, till statsrådet. Vad vi gör som politiker är inte att
fatta beslut. Vi kan konfirmera. Vi kan säga: Ja, forskningen har rätt. Det är ju det som sker på alla möjliga andra
områden, inte minst ett område som ligger mig nära hjärtat, klimatfrågorna.
När forskningen har kommit fram till slutsatser är det politikens uppgift att konfirmera och ta till åtgärder. Likadant
är det här. Forskningen har tagit fram detta ur gömmorna, har satt strålkastarna på det. Sedan är det politikens sak att
konfirmera att landet Sverige och medborgarna står för detta. Därför är frågan om ett erkännande av folkmord även
en politiskt aktuell fråga. Den blir det också mer och mer i och med Turkiets process att långsamt tvingas inse sin egen
historia som en del av vägen till demokrati.
Därför är det fortfarande så att jag undrar när Sverige ska erkänna detta folkmord för att sätta ytterligare press på
Turkiet. Det behövs i varje land att man lär sig av sin egen historia, att man ska kunna detta. Jag har själv upplevt
detta. Jag har bott som utlandssvensk och vuxit upp i Tyskland efter andra världskriget. Jag lärde mig där hur svårt
det är för ett folk att se sin egen historia när den inte är särskilt trevlig. I den processen fick Tyskland hjälp av resten
av världen. I denna process behöver Turkiet hjälp från resten av världen för att inse det här.

Anf. 25 FREDRIK MALM (fp):

Fru talman! Utrikesministern talar här om liberala principer, om fri forskning och fri debatt. Jag tror att vi alla ställer
upp på det, inte minst jag själv, som ju är tydligt, öppet deklarerad liberal. Jag är hyggligt varumärkesdeklarerad, tror
jag. Problemet är ju bara att dessa principer om fri debatt inte existerar i praktiken i Turkiet i dag. Man kan diskutera
vissa saker, men det finns ju en mycket stor risk. Den som talar lite tydligare, lite högre, och skriver i ett lite större
organ riskerar att utsättas för våldsamma repressalier. Vi har sett det. En drivs i landsflykt, Orhan Pamuk. En annan
dör, Hrant Dink.
De här liberala principerna om fri forskning och fri debatt innebär ju inte att vi som politiker ska styra det här på
något vis. Däremot kan vi som politiker lyssna på forskarna och på forskningen. Det innebär också, tycker jag, att vi
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ska vara medvetna om vi aldrig kan ta den demokrati som vi har för given. Det är också detta som är bakgrunden till
att vi i dag exempelvis har Forum för levande historia. Det är detta som är bakgrunden till att vi har temadagar om
Förintelsen på varenda skola i Sverige och till att generation efter generation av ungdomar besöker
koncentrationslägren i Polen. Det är oerhört viktigt för att vi ska förstå Europas arv, för att vi ska förstå det judiska
folkets tragedi och så vidare.
Detta är givetvis politiska markeringar hela tiden; att Förintelsen, utrotningen av Europas judenhet, är så central i vår
historia att vi måste vara beredda att erkänna det och forska kring det. Vi har till och med en statlig myndighet som
arbetar med frågorna i Sverige. Detta måste givetvis också gälla tragedierna som inträffade i det osmanska riket.
Min sista fråga, som jag ändå tycker är lite intressant, är: Vad anser Carl Bildt själv i frågan? Var det ett folkmord eller
inte? Det tycker jag också vore intressant att veta.

Anf. 26 JACOB JOHNSON (v):

Fru talman! Utrikesministern kommenterade inte mitt referat av besluten i riksdagen 2000 och 2002. Det tycker jag
att Carl Bildt borde göra.
De förföljelser, folkfördrivningar och brutala mord av armenier, assyrier/syrianer och kaldéer som ägde rum i början
av 1900-talet ägde rum under det osmanska rikets sönderfall. Redan Hjalmar Branting benämnde det som då skedde
ett folkmord – långt innan antagandet av FN:s folkmordskonvention. Den nuvarande turkiska staten existerade inte
då. Det kan tyckas märkligt att inte Turkiet kan erkänna att detta folkmord ägde rum under det osmanska riket.
Förklaringen torde ligga i att det var turknationalistiska krafter som under sönderfallet av det osmanska riket var
pådrivande i övergreppen.
Men likväl som dagens Efterkrigstyskland måste erkänna att dåtiden Nazityskland begick folkmord på judarna måste
Turkiet någon gång ta sitt förnuft till fånga och göra samma erkännande av en mörk händelse i sin historia. Det
kommer Turkiet att tjäna på, och det kommer att underlätta deras ansökan om medlemskap i Europeiska unionen.
Det är helt nödvändigt att Turkiet gör upp med sina nationalistiska, ja, chauvinistiska, övertoner gentemot omvärlden
och sina minoriteter.
Kanske skulle utrikesministern i samtal med representanter för Turkiet kunna göra en jämförelse med Sveriges
historia och situationen efter förlusterna av de svenska besittningarna runt Östersjön och så småningom även av
Finland. Det tog svenska nationella och chauvinistiska krafter lång tid att komma över det. Tegnér skrev i början av
1800-talet om att ‖inom Sveriges gräns erövra Finland åter‖. Han insåg att Sverige måste utveckla sig – inte genom att
hota grannar och göra anspråk utan genom att ta itu med sina egna problem.

Anf. 27 YILMAZ KERIMO (s):

Fru talman! Utrikesministern låter som en försvarsadvokat för Turkiet.
Han svarar inte på frågor. Han kommer bara med allmänna tankar om Turkiet och demokratiprocessen. Visst låter det
bra, men som jag sade är det mycket bara på papperet. Implementeringen fungerar inte. Fortfarande finns artikel 301
som kränker yttrandefriheten. Så fort man nämner ordet folkmord kan man åtalas. Vi har bevis på det. Hrant Dinks
son åtalades och fick ett års villkorlig dom för bara en månad sedan.
Ser vi på assyrier/syrianers historia så har det bott i Turkiet i 2 000 år. Men de har inget i samhället, ingen
maktposition i politiken, inga demokratiska rättigheter – om vi bortser från folkmordet 1914–15. I Sverige har de bott
i genomsnitt i ungefär 25 år och har här lyckats få egen tv-kanal, riksförbund, tidningar, egna kyrkor, akademiker,
företagare
och
politiker
i
både
riksdag,
regering
och
fullmäktige
i
olika
kommuner.
Detta säger mycket om att det i Turkiet fortfarande finns brister i demokratin.
Ministern talar mycket om forskning. Det är också bra. Men jag hade själv en motion om forskning i denna fråga för
bara ett år sedan som alliansen med Moderaterna i spetsen avslog. Här är betänkandet. Du kan få titta på det. Vi
reserverade oss i utskottet, men alliansen med Moderaterna i spetsen avslog det.
Jag vill helst ha svar på frågorna som jag har ställt tidigare. Även jag vill överlämna en bok till utrikesministern,
Svärdets år, om folkmordet, så att han kan bli mer påläst till nästa gång.

Anf. 28 ESABELLE RESHDOUNI (mp):
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Fru talman! Det känns som att det blir många upprepningar här i dag, dels från vår sida, dels från ministerns sida,
som egentligen inte säger så mycket.
Jag är mest orolig över den bild som ministern vill ge av hur det ser ut i Turkiet i dag, att det är mer öppet och att det
råder ökat utrymme för fri debatt. Vilken information och vilka källor har ministern? Du säger att du brukar vara i
Istanbul, men jag undrar ändå om du vet hur det är för människor där. Vi har lite andra kontakter och vet hur det
verkligen ser ut för den lilla människan.
Jag hoppas att ministern tar tag i frågan. Från Miljöpartiets sida kommer vi i alla fall att ställa samma frågor om ett år
och se vad ministern har gjort till dess. Naturligtvis vill jag också överlämna denna bok.

Anf. 29 Utrikesminister CARL BILDT (m):

Fru talman! Jag tackar för böckerna. Jag har ett alltför omfattande intresse av historia, och det leder till att jag
möjligtvis till och med kommer att läsa dem när jag borde läsa något annat.
När jag säger att det är en fundamental princip i ett liberalt samhälle menar jag att vi alla är liberaler i denna fråga.
Jag tror ingen av oss vill att vi ska hamna i en situation där vi fattar politiska beslut om historien. Det tillhör andra
politiska traditioner än Sveriges. Därför ska vi inte fastställa vad som inträffade 1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1918 eller
1920. Men med detta sagt är det oerhört viktigt att alla bearbetar sin historia. Det har jag sagt vid åtskilliga tillfällen,
och jag kan upprepa det och kommer säkert att upprepa det vid många ytterligare tillfällen.
Tittar vi på den dåtida utvecklingen i denna region – som jag i andra delar har anledning att ägna mig rätt mycket åt –
så hade den konstiga statsbildningen som var det Osmanska imperiet förvisso åtskilliga drag som vi hade haft
anledning att rikta mycket grava invändningar mot om någon av oss hade varit politiskt aktiv på den tiden. Samtidigt
var detta ett geografiskt område som kännetecknades av en rätt betydande mosaik av olika nationaliteter, religiösa
uppfattningar och kulturella traditioner som, icke utan brutalitet i umgänget då och då, hade levt tillsammans under
århundraden, kanske till och med årtusenden, och där imperier som passerat förbi hade efterlämnat sina spår i en
mångfald som var kreativ och spännande på många sätt.
Utvecklingen sedan de år som vi nu talar om har inneburit att hela detta område har gått mot mer av monoetniska
nationella strukturer. Det gäller hela denna region. Går man från Balkan över Anatolien och ned till Mesopotamien ser
vi samma tragiska tendens under nästan ett århundrade. Det är en tragisk tendens där inte bara människor har
förlorat livet utan där också den kulturella vitalitet som fanns tidigare har förlorats.
Vad är då enligt min mening essensen i den process av europeisering och modernisering som jag är mycket stark
anhängare av för denna region? Jo, det är att vi försöker vända denna utveckling. En central del i hela det europeiska
projektet är respekten för oliktänkande, minoriteter och mångfald. Det europeiska projektet är inte ett
enhetsstatsprojekt, det är ett projekt av mångfald. De länder som ska ansluta sig till detta måste respektera denna
mångfald. Det innebär en rätt grundläggande förändring för Turkiet. Enligt min mening är den förändringen på gång,
men den är inte fullföljd. Artikel 301 kan vi ta som ett av många exempel på detta.
Kommissionen kommer med sin utvärdering av Turkiet den 6 november. De baserar sin bedömning på mycket
bredare kunskaper än vad jag, från personlig erfarenhet, har möjlighet till. Jag är rätt övertygad om att den kommer
att ge en bild av väsentliga framsteg och väsentliga problem. Det grundläggande är att det är en process att acceptera
mångfalden, det öppna samhället, toleranserna, minoriteterna och att över tiden kunna återvända till lite av den
mosaik som förr gav detta område en kulturell kreativitet som under nationalismens rätt förödande århundraden
enligt min mening delvis har gått förlorad.

Anf. 30 MATS PERTOFT (mp):

Fru talman! Jag kan konstatera att jag delar intresset för historia med utrikesministern. Jag delar även uppfattningen
i den intressanta utläggningen om att vägen från det multietniska till det monoetniska under 1900-talet har varit
förödande.
Det är just där jag vill lägga en sista bricka i denna debatt. Faktum är att Sverige har gått till ett mer mångkulturellt
samhälle. Jag kan ta min hemstad Södertälje där ca 20 000, eller 25 procent, har bakgrund i den assyrisk/syrianska
och kaldeiska folkgruppen. För mig som Södertäljebo – visserligen född i Skåne och uppvuxen i Tyskland, men sedan
25 år bosatt i Södertälje – tillhör denna folkgrupps historia även min historia.
Jag menar att Sverige måste ha ett nytt grepp. Det är helt rätt att Turkiet går sin väg, men det är viktigt att Sverige
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som har nya medborgare och en ny historia i det mångkulturella samhället också gör andra ställningstaganden där
man representerar sina nya samhällsmedborgare på ett sådant sätt att respekten väcks för historien. Vad skulle vi säga
om vår historia plötsligt skrevs om och olika delar av den svenska historien inte fanns?
Detta är i dag en del av svensk historia. Därför är det så viktigt att Sverige tydligt säger att man erkänner detta
folkmord, särskilt med tanke på att man får så mycket märkliga svar. Å ena sidan säger man att man har erkänt det
och att riksdagen har tagit beslut, å andra sidan att det finns forskare som säger något annat.

Anf. 31 Utrikesminister CARL BILDT (m):

Fru talman! Jag kan i mitt slutanförande i allt väsentligt hålla med Mats Pertoft.
Låt mig till Jacob Johnson säga, vilket jag glömde tidigare, att 2002 sade utrikesutskottet lite annorlunda än vad man
sade år 2000. Riksdagens senare ställningstagande är lite annorlunda än det som var från år 2000.
Men för att återvända till det som jag fortfarande tycker är en viktig linje i denna debatt: Mats Pertoft beskriver ett
annorlunda Sverige. Så är det. Det är ett mycket annorlunda Sverige. Enligt min mening är det ett mycket bättre
Sverige. Det är ett Sverige som har större förmåga att vara en aktiv part också i internationellt samarbete.
Vi har också skaffat oss kontakter gentemot omvärlden som ibland av en och annan kan uppfattas som
komplicerande. Det är inte så enkelt som vi kanske trodde tidigare. I det långa loppet är det självfallet oerhört
berikande.
Det innebär också att vi måste lära oss mer om omvärlden och omvärldens historia. Jag tillhör dem som tror att det är
bra.
Vad lärde vi oss tidigare i den svenska skolan om vad som hade inträffat i den delen av världen? Om jag bortser från
kalabaliken i Bender, som inte nödvändigtvis är en definierad händelse i sydöstra Europa, tror jag inte att vi lärde oss
någonting.
Nu tvingas vi att läsa den här typen av böcker. Jag tror inte att alla kommer att göra det, men några. Vi berikar detta
land genom att få in historiska och kulturella traditioner. Det innebär också att vi ibland importerar konflikter –
intellektuella, politiska och kulturella. Förmågan att hantera dem är mycket ett tecken på kvaliteten i hur vi förmår
hantera denna nya mångkulturella verklighet.
Det är ett bättre Sverige som blir resultatet. En viktig del av detta bättre och mångfaldens Sverige är att vi ska ha en
öppenhet. Vi vill att andra ska ha den öppenheten, men vi kan inte fatta politiska beslut om historien.
Överläggningen var härmed avslutad.

America Welcomes
Sabri Atman
Like an umbilical chord still connected to its bitter past, the Assyrians cannot
detach from the events perpetrated against their nation by the Ottoman Turks,
Kurds and Persians in the shadows of WWI. The past looms unsettled. The past
waits patiently and stubbornly to be made right so that the Assyrian nation can
finally be at peace. The Assyrian nation has been mourning its dead for 92 years. It
is time to lay them to rest with honor. It is our human right.
Assyrian nationalists and educators such as Mr. Sabri Atman are doing their part to
educate and create worldwide awareness of the recognition of the Assyrian
Genocide.
This week, Assyrians of America welcome Mr. Atman in their midst. His arrival in the U.S. is indeed a bittersweet
encounter for the Assyrians of this region. We are reminded of the importance of remaining vigilant today in safe
guarding our history and our past to ensure our nation‘s future so that it may be free from oppression and
persecution.
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Mr. Sabri Atman, founder and director of the Assyrian Seyfo Center in Europe, is presenting a lecture on the topic of
the Assyrian Genocide entitled ―Genocide, Denial, and the Right of Recognition.‖ The five-city American tour that
began in Los Angeles on November 9th at the Assyrian American Association of Southern California, will continue on
to San Jose (November 10th), Turlock (November 11th), Detroit (November 16th), and end in Chicago (November
17th) before he heads for Armenia with the same powerful message.
I had the honor of attending Mr. Atman‘s lecture in Los Angeles. He presented the facts clearly and succinctly. But
what was most striking about his presentation was his unshakable conviction to demand justice for his Assyrian
nation from the Turkish government.
―Today we are not blaming every Turk or Kurd for the past events. But this was done to us in their name,‖ said Mr.
Atman.
Indeed, the silence of the majority and the opposition of many today to recognize the Genocide of the Assyrians,
Armenian and Greeks, only emphasizes the support of the denial of these Genocides.
Mr. Atman carried with him a palm size reddish stone from his homeland in Southeast Turkey where he is banned
from ever visiting. The stone is a constant reminder of the bitter memories of not just his family‘s past but also the
past of the Assyrian nation that is perpetually battling 92 years of defiance by the Turks.
Like most Assyrian families, the death of his grand parents at the hands of the Ottoman Turks, is a memory that
follows him daily. ―The Assyrian nation has inherited incredible scars.‖
―We Assyrians live in many different countries, but our existence is not recognized. Our fundamental rights are not
recognized,‖ said Mr. Atman. According to him, the year 1915 was one of the dirtiest pages of Turkish history and
consequently, ―the Assyrian people did not just suffer a tragedy. They suffered a genocide!‖
It is true that as children, we Assyrians grew up learning and hearing about the atrocities committed against our
nation during WWI. ―We shed tears of blood,‖ resonated Mr. Atman. A statement I know only too well when I
remember the eyes of my own grandmother, who was a survivor of the Assyrian Genocide. She was one of the lucky
ones, unlike the rest of her family.
―We are the grandchildren of the Genocide. They owe us an apology.‖ An
apology that is long overdue.
By Rosie Malek-Yonan
Rosie Malek-Yonan is the author of The Crimson Field and serves on the
Board of Advisors of Seyfo Center.
12.Nov.2007

Reaktioner mot kidnappningen
av en assyrisk munk i Turkiet
Assyrisk munk kidnappad i Turkiet
På onsdagseftermiddagen kidnappades munken Daniel Savci i
sydöstra Turkiet. Kidnapparna kräver 300 000 Euro för hans
frigivning. Kidnappningen av Savci ses som ännu ett bevis på
vilka svåra omständigheter assyrier tvingas leva under i
dagens Turkiet.
Under munken Daniel Savcis bilfärd till S:t Jakob klostret i byn Saleh,
strax utanför Midyat i sydöstra Turkiet, stoppades han av oidentifierade
personer och togs som gisslan. Turkisk polis och militär har påbörjat en
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utredning, men sent på tisdagskvällen hade man ännu inte fått varken ett livstecken eller kontakt med kidnapparna.
Majoriteten av assyrierna bosatta i Sverige har sitt ursprung i Turabdin i sydöstra Turkiet och har emigrerat från sitt
hemland till följd av folkmord, förtryck och förföljelser. I dag lever endast en liten spillra assyrier kvar i området och
dessa uppskattas vara ungefär två tusen personer.
Med bakgrund av den senaste tidens attacker på kristna, med mordet på Hrant Dink som kulmen, ser man mycket
allvarligt på kidnappningen. Kidnappningen av munken har sänt chockvågor i den assyriska diasporan i Europa.

Tomas Isik www.hujada.com, 2007-11-28

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Kerimo fördömer kidnappningen av den Syrisk-ortodoxe
munken Daniel Savci i Turkiet
Yilmaz Kerimo, riksdagsledamot (s) från Södertälje, kräver att regeringen reagerar och tar tydlig
ställning och fördömer kidnappningen av munken Daniel Savci.
- Turkiet som stat måste skydda sina medborgare och ta krafttag mot de som undergräver de
demokratiska värdena, säger Yilmaz Kerimo och fortsätter; - Jag förväntar mig att Sveriges
utrikesminister agerar.
Kidnappningen upprör Yilmaz Kerimo djupt och han står i kontinuerlig kontakt med biskopen Samuel Aktas i Midyat
för att informera sig om situationen. Händelsen har även medfört att Yilmaz Kerimo har kontaktat UD, Sveriges
Ambassadör Christer Asp i Ankara samt guvernören i Mardin, Mehmet Kiliclar, för att få dem att agera i frågan.
Vidare har han ställt en skriftlig fråga till utrikesministern Carl Bildt, vilka initiativ regeringen skall ta för att markera
Sveriges ställningstagande till att det fortfarande pågår övergrepp och att det fortfarande råder otrygghet i Turbadin i
Sydöstra Turkiet.
Det är inte första gången religiösa ledare blir dödade eller kidnappade i Turkiet. En del grupper i Turkiet gillar inte
Assyrier/syrianernas återvandring och krav på att återfå ockuperad egendom. Kidnappningar som den här är ett sätt
att återigen skapa skräck med avsikten att se till att de som finns kvar där också flyr från sin egendom.
- Turkiet bör göra sitt yttersta för att se till att säkerställa skyddet av assyrier/syrianer och gripa och ställa de
ansvariga inför rätta snarast, säger Kerimo.

Yilmaz Kerimo Riksdagsledamot, 2007-11-29

Syrisk ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien
fördömer kidnappningen av fader Daniel Savci.
I Irak har mer än hälften av den kristna befolkningen drivits på flykt. Präster kidnappas, nunnor våldtas och dödas,
barn korsfästs utan att den irakiska staten eller de amerikanska trupperna kan stoppa våldet. Kidnappningen av fader
Daniel Savci påminner inte bara om våldet i Irak utan skrämmer syrisk-ortodoxa över hela världen.
-Jag känner mig chockad, skakad och upprörd. Våldet mot kristna i muslimska länder måste ta slut. Världssamfundet
måste öppna ögonen för den religiösa och etniska utdrivningen som pågår i Irak och som också finns på andra platser
i Mellanöstern.
Ärkebiskop Julios Abdulahad Shabo fortsätter sin fördömning med att nämna de demonstrationer som skedde efter
Jyllandspostens Muhammedteckningar.
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-Tusentals muslimer demonstrerade i Midyat, den kristna staden i sydöstra Turkiet, som till för bara tjugo år sedan
nästan helt befolkades av kristna men som nu nästan är tömd på sin ursprungsbefolkning. De tre tusen som är kvar i
Midyat och de byar som är i anslutning till staden var mycket rädda för repressalier. Mordet på den armeniske
journalisten Hrant Dink, de bestialiska morden på missionärerna i en bokhandel i Malatya och många andra aktioner
är kopplade till förtrycket på kristna.
Ärkebiskopen säger också att ett stort problem för Turkiet är att den turkiska polisen och militären är infiltrerade av
radikala muslimer och nationalister. När den unge mannen som dödade Hrant Dink greps fotograferade polismän sig
stolt med honom. De ansåg att mördaren är en hjälte som bör hyllas.
Rättsäkerheten för kristna måste fungera lika bra som för muslimer. Några exempel på dåd mot kristna:
På nittiotalet dödades tolv kristna läkare, byherrar och andra som representerade kristna i sydöstra Turkiet, i
Turabdin, Guds tjänares berg, som en gång i tiden var världens kloster- och kyrktätaste område. Ingen greps för
morden.
Kidnappningen av fader Daniel Savci är så väl en svensk angelägenhet som turkisk. De flesta syrisk-ortodoxa som har
flytt från Turabdin, där han verkar och har kidnappats, bor numera i Sverige. Ärkebiskop Abdulahad Shabo vädjar
därför till den svenska utrikesministern Carl Bildt att följa händelseförloppet i Turabdin i Sydöstra Turkiet.
-Sverige borde skicka en delegation som övervakar den polisiära utredningen i Turabdin.
Julios Abdulahad Shabo, ärkebiskop för Syrisk Ortodoxa kyrka i Sverige och övriga Skandinavien

© EasternStar New Agency, 29.Nov.2007

Assyrier Utan Gränser fördömer starkt kidnappningen av broder
Daniel Savci!
I Turkiet togs i onsdags den 28 november en kristen munk, broder Daniel Savci, som gisslan av
okända gärningsmän. Frihetsberövarna kräver en lösensumma på 300 000 euro för att släppa
munken.
Munken är verksam i det lilla klostret Mor Yakoub, i Saleh i dagens Turkiet. Tolv barn bor i klostret, där de får husrum
samt undervisning gratis. Broder Daniel hjälpte även de äldre barnen att ta sig till skolan i staden Midyat, och det var i
och med ett sådant ärende som han tvingades in i en bil av kidnapparna. Munken har aldrig tidigare varit delaktig
med några politiska frågor, utan endast arbetat med barnen i klostret.
Det senaste året har de kristna i Turkiet återigen drabbats av bakslag och trakasserier. De kallblodiga morden på tre
kristna Bibeldistributörer, samt det som inte kan kallas för något annat än avrättningen av den kristne armeniske
journalisten Hrant Dink, är exempel på händelser som svärtat ner år 2007. Detta sker just nu i ett land som
kandiderar om att få bli medlem i den Europeiska Unionen.
Assyrier Utan Gränser hoppas att Turkiet som stat skall ta sitt ansvar och göra allt i hennes makt för att få munken
Daniel frisläppt. Det är dags att Turkiet erkänner sina brott mot de mänskliga rättigheterna, samt aktivt och innerligt
arbetar för att en förändring i landet skall ske. Av de uppskattat två miljoner assyrier som levde i sydöstra Turkiet
innan första världskriget, återstår idag endast runt 3 000.
Ärkebiskopen för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige och övriga Skandinavien säger: "Jag känner mig chockad, skakad
och upprörd. Våldet mot kristna i muslimska länder måste ta slut. Världssamfundet måste öppna ögonen för den
religiösa och etniska utdrivningen som pågår i Irak och som också finns på andra platser i Mellanöstern." (ESNA 29
nov, 2007)
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Omvärlden måste öppna ögonen för alla orättvisor och kränkningar som de kristna assyrierna utsätts för i
Mellanöstern - och inte vara rädda för att KRÄVA förändring. De mänskliga rättigheterna om religionsfrihet och
rätten till en nationell identitet måste gälla alla människor - inklusive assyrierna.
Vi på Assyrier Utan Gränser fördömer starkt kidnappningen av broder Daniel och ber att denna händelse skall få ett
lyckligt slut.
www.assyrierutangranser.com, 2007-11-30

Fr. Daniel Savci som på onsdagen kidnappades av beväpnade män har
enligt turkisk media släppts fri idag.
Munken Fr. Daniel Savci har idag enligt turkisk media släppts fri.
Hujada.com har idag varit i kontakt med det syrisk-ortodoxa biskopsstiftets sekretariat där de rapporterar att de har
hört om nyheten men att Fr. Daniel ännu inte har återvänt till klostret. Han skall enligt uppgifter befinna sig hos
turkiska myndigheter.
Fr. Daniel kidnappades onsdagen den 28 november när han var på väg till St. Jakobklostret i byn Saleh av beväpnade
okända män.

Rachel Hadodo
Ordförande
Assyriska Riksförbundet i Sverige - ARS

Sabri Atman meddelar från Armenien:

Låt Armenien bli det första landet som erkänner
folkmordet på assyrier/syrianer!
Deltagandet i och intresset för den internationella konferensen ―Internatinonal Conference dedicated to the 40th
anniversary of the Tsitsernakaberd Memorioal Compex of the Armenian Genocide victims‖, i Armenien i samband
med 40-års åminnelse av minnesmonumentet för folkmordet i Turkiet 1915 var stort. Många TV kanaler och tidningar
uppmärksammade konferensen.
Konferensen inleddes med ett tal av museichefen Hayk Demoyan. Till konferensen var Seyfo Centers Sabri Atman
inbjuden. En stor skara människor lyssnade med stort intresse till Atmans 25 minuter långa tal, som han höll under
konferensens första dag. I sitt tal betonade Atman vikten av att både armenier, assyrier/syrianer och greker agerar
gemensamt i sina ansträngningar att uppnå ett erkännande av Folkmordet och att även assyrierna/syrianerna
upplever samma lidanden tillföljd av Folkmordet och därför bör armenierna inte glömma bort det assyriska/syrianska
folket i sin kamp.
Atman sa också att Armenien borde föregå som ett gott exempel genom att bli den första staten som erkänner Seyfo –
Folkmordet på assyrier/syrianer under första världskriget. Sabri Atman deltog även i rundabordsmötet under andra
dagen av konferensen i Armeniens huvudstad Jerevan. Vid sidan av en rad givande dialoger som han förde med
företrädare för många institutioner, utrikesministeriet och olika författare, passade han på att även besöka
assyriska/syrianska områden i Armenien.
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Ceremonin vid minnesmonumentet för Folkmordet Dagen efter konferensens slut, var det dags för besöket
till minnesmonumentet för Folkmordet på armenierna. Det är omöjligt att hålla tillbaka tårarna när man möts av
bilderna och annat som påminner om Folkmordet vid ingången till museet. Att kunna beskriva dessa bilder med ord
är omöjligt. Man måste se och uppleva dessa på plats och flera gånger om att förbanna förövarna bakom det stora
lidandet av Folkmordet.
Sabri Atman förde under besöket till museet mycket givande samtal med en del politiker vilka lovade att göra sitt
bästa för att löftet om upprättandet av ett monument till minne av Folkmordet på assyrier/syrianer skall infrias.
Sammanfattning Sabri Atmans en veckolånga besök till Armenien var mycket givande och slutade med en del
hoppingivande löften och överenskommelser om samarbete mellan Armenian Genocide Museum och institutionen för
forskning kring Folkmordet på assyrier/syrianer Seyfo Center, däribland mötet mellan ledaren för Seyfo Center Sabri
Atman och museidirektören Hayk Demoyan om framtida samarbetet mellan båda institutionerna. Båda institutioner
väntas inom kort att underteckna ett formellt samarbetsavtal vars innehåll kommer att offentliggöras för allmänheten.
Programmet, ―International Conference dedicated to the 40th anniversary of the Tsitsernakaberd Memorial Comlex of
the Armenian Genocide victims―, som hade förberetts utav det armeniska folkmordsmuseet var väl genomtänkt och
proffsigt organiserat.
Avslutningsvis meddelar Atman att han är mycket nöjd med resultaten från sitt besök i Armenien och sammanfattar
det hela i dem följande ter krav/önskemål som har framfört till berörda i Armenien:
1) att ett minnesmonument till minne för Folkmordet på assyrierna/syrianerna upprättas i huvudstaden Jerevan,
2) att en avdelning av det armeniska folkmordsmuseet görs till för Folkmordet på assyrier/syrianer och,
3) att den armeniska republiken formellt erkänner Seyfo – Folkmordet på assyrier/syrianer under första världskriget.
Översättning från turiska: Fehmi Barkarmo, ESNA, 23.Dec.2007

Sabri Atman spoke from YerevanArmenia:

Armenia should be the first
country to recognise the
Assyrian Genocide!
The 40th Anniversary of Armenian Genocide monument, took
place in Yerevan, the Armenian capital under its united goal of
genocide recognition noted in the main event‘s title,
―International Conference dedicated to the 40th anniversary of
the Tsitsernakaberd Memorial Complex of the Armenian
Genocide victims.‖ There was broad interest and great
participation noted in the events large turnout and media
coverage. The conference was opened with a presentation from
Hayk Demoyan, General Director of the Armenian Genocide
Museum-Institute.

This picture shows the Director of the
Armenian Genocide Museum-Institute, Hayl
Demoyan and the Director of Assyrian
Genocide Research SEYFO CENTER, Sabri
Atman (left)

Sabri Atman, Director of the SEYFO CENTER was also invited to this conference. He began his presentation to the
enthusiastic audience with a 25 minute speech highlighting the importance of such organizations which shed light on
the plight of both Assyrian and Armenian genocide survivors.
Atman, while explaining the Assyrian genocide (also known as Syriac and Kaldean), also shared the horrific tragedies
suffered by the Armenian Christians who succumbed such a tragic fate. He also imparted his views on the current
state of Armenian/Assyrian relations, suggesting that the communities of Armenian, Assyrian and Greek (Christians
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of Greek rite churches) descent should advocate on behalf of this cause together, so their voices may be more easily
heard.
Atman also mentions that the Armenians should not forget the Assyrian people were also suffering the same fate as
their Armenian brethren and later went on to boldly request that Armenia should be the first country to except the
Assyrian genocide.
Atman, also attended round table discussions which took place
on the second day of the conference‘s events. Atman also met
with several cultural institutes, authors, national representatives
and concluded his day with a visit to the various Assyrian villages
in Armenia.
Officials and laymen alike salute the Genocide Statue.

The architect of the genocide statue, Sashur
Kalashyan and his wife, are seen with th
Director of the Assyrian Research SEYFO
CENTER, Sabri Atman, at dinner

As was written in the program, the participants and lecturers,
many of whom visited from different countries visited the official
statue commemorating the Armenian genocide, following the
conclusion of the conference. As is shown in the picture, to the
side of the statue inside the museum, contained a painting of the
mountain of Ararat; their physical proximity also displayed a
figurative connection, making one feel as if they communicate
with each other. Upon entering the museum and looking at the
photographs, one can not help the powerful emotions evoked
which compel all who experience it to become overcome with
tears. It is indeed very difficult to put the feeling of seeing this
statue into words, however, it ignites in them the desire to curse
all those who committed these atrocities against mankind.

As shown in the pictures, the Director of the Armenian Genocide Museum-Institute, Hayk Demoyan, and the architect
of the genocide statue, Sashur Kalashyan, and various delegates who had accompanied them, stood in reverence and
laid a floral wreath at the foot of the genocide statue.
After several important meetings with members of local genocide
remembrance foundations, Atman suggested erecting a statue in
remembrance of the Assyrian genocide in Yerevan, however, the
process was held up due to bureaucratically issues; Atman was
promised, however, that the Armenian government would do
whatever was necessary to complete the building of the Assyrian
statue in the Armenian capital.
Visiting Arzni
Atman, was also able to fit in visits to the Assyrian villages of
Armenia in his schedule. His first visit took him to Arzni. The
distance between Arzni and Yerevan is approximately 25
minutes by car. The total population is about 5.000 and
approximately 1,500 of them are Assyrian. The majority of the
Assyrian population, moved here from Urmiye during the post
genocide years of . Atman, after visiting the local churches and
cultural offices, also had the opportunity to meet with the leaders
of the community and listen to their heartfelt requests.

Dr. Anahit Khoshroyeva and the president of
the Assyrian Office of Armenia, Ersen
Mikayelov, and Sabri Atman stand in the very
spot where the Assyrian commemorative
statue will be erected

The biggest request of the local villagers was that they are not forgotten about by their brothers who emigrated to
Europe and the west, their final words during his visit being, ―Please don‘t forget about us!―
The Armenian Genocide Museum-Institute and the Assyrian Genocide Resarch, SEYFO CENTER Atman‘s one week
visit to Armenia was a positive one. The program put together by the Armenian Genocide Museum, ―International
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Conference Dedicated to the 40th Anniversary the Armenian Genocide Victims‖ held in the Tsitsernakaberd Memorial
Complex, was well prepared. The conferences were both educational in the conventional sense but also raised
awareness via its exceptional media coverage and interest. Atman is most grateful for the extraordinary Armenian
hospitality displayed to the conference attendees during the duration of the events.
The week‘s events would not have been possible without the tireless efforts of the director of the Armenian Genocide
Museum- Institute, Hayk Demoyan and his staff, who after months of hard work made this conference a success.
The director of Armenian Genocide Museum, Hayk Demoyan, and the director of Assyrian Genocide Resarch SEYFO
CENTER, Sabri Atman, also discussed in a private meeting future projects to be held while working together towards
the same goal.
It was also announced that the Armenian Genocide Museum-Institute and SEYFO CENTER will be collaborating in
the near future to formulate new projects together.
Atman, mentioned that his visit to Armenia was very positive, but had not offered many details regarding his trip.
Atman did however outline his three goals which are as follows: First, The erection of an Assyrian genocide statue in
Yerevan, secondly, Atman proposed that a portion of the Armenian Genocide Museum be dedicated to the Assyrian
genocide, and finally, that Armenia become the first nation to except the Assyrian genocide.
Atman, after meeting with politician and institutes, saw promising new results concerning the Assyrian genocide,
however did not disclose details at this time He did however mention a that there would be good news for Assyrian
people regarding the genocide.
After his arduous world tour, Atman points out that the many positive results he achieved helped him forget about his
exhaustion. Giving many conferences in various cities throughout the United States, he mentioned that he is planning
to open the a Genocide SEYFO CENTER chapter in America.
The result of his travels is going to be the first time in the world that something has been done regarding Assyrian
genocide which will open many doors for future advances between the two causes.
© EasternStar New Agency 13.Dec.2007

International Genocide Scholars Association Officially
Recognizes Assyrian, Greek Genocides
In a groundbreaking move, the International Association of Genocide Scholars (IAGS) has voted overwhelmingly to
recognize the genocides inflicted on Assyrian and Greek populations of the Ottoman Empire between 1914 and 1923.
The resolution passed with the support of fully 83 percent of IAGS members who voted. The resolution (text below)
declares that "it is the conviction of the International Association of Genocide Scholars that the Ottoman campaign
against Christian minorities of the Empire between 1914 and 1923 constituted a genocide against Armenians,
Assyrians, and Pontian and Anatolian Greeks." It "calls upon the government of Turkey to acknowledge the genocides
against these populations, to issue a formal apology, and to take prompt and meaningful steps toward restitution."
In 1997, the IAGS officially recognized the Armenian genocide. The current resolution notes that while activist and
scholarly efforts have resulted in widespread acceptance of the Armenian genocide, there has been "little recognition
of the qualitatively similar genocides against other Christian minorities of the Ottoman Empire." Assyrians, along with
Pontian and Anatolian Greeks, were killed on a scale equivalent in per capita terms to the catastrophe inflicted on the
Armenian population of the empire -- and by much the same methods, including mass executions, death marches, and
starvation.
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IAGS member Adam Jones drafted the resolution, and lobbied for it along with fellow member Thea Halo, whose
mother Sano survived the Pontian Greek genocide. In an address to the membership at the IAGS conference in
Sarajevo, Bosnia, in July 2007, Jones paid tribute to the efforts of "representatives of the Greek and Assyrian
communities ... to publicize and call on the present Turkish government to acknowledge the genocides inflicted on
their populations," which had made Asia Minor their home for millennia. The umbrella term "Assyrians" includes
Chaldeans, Nestorians, Syriacs, Aramaens, Eastern Orthodox Syrians, and Jacobites.
"The overwhelming backing given to this resolution by the world's leading genocide scholars organization will help to
raise consciousness about the Assyrian and Greek genocides," Jones said on December 15. "It will also act as a
powerful counter to those, especially in present-day Turkey, who still ignore or deny outright the genocides of the
Ottoman Christian minorities."
The resolution stated that "the denial of genocide is widely recognized as the final stage of genocide, enshrining
impunity for the perpetrators of genocide, and demonstrably paving the way for future genocides." The Assyrian
population of Iraq, for example, remains highly vulnerable to genocidal attack. Since 2003, Iraqi Assyrians have been
exposed to severe persecution and "ethnic cleansing"; it is believed that up to half the Assyrian population has fled the
country.
Extensive supporting documentation for the Assyrian and Greek genocides was circulated to IAGS members in the
months prior to the vote, and is available at
http://www.genocidetext.net/iags_resolution_supporting_documentation.htm. IAGS President Gregory Stanton may
be contacted at iagspresident@aol.com.

Full Text Of The Iags Resolution:
WHEREAS the denial of genocide is widely recognized as the final stage of
genocide, enshrining impunity for the perpetrators of genocide, and demonstrably
paving the way for future genocides;
WHEREAS the Ottoman genocide against minority populations during and
following the First World War is usually depicted as a genocide against Armenians
alone, with little recognition of the qualitatively similar genocides against other
Christian minorities of the Ottoman Empire;
BE IT RESOLVED that it is the conviction of the International Association of
Genocide Scholars that the Ottoman campaign against Christian minorities of the
Empire between 1914 and 1923 constituted a genocide against Armenians,
Assyrians, and Pontian and Anatolian Greeks.
BE IT FURTHER RESOLVED that the Association calls upon the government of
Turkey to acknowledge the genocides against these populations, to issue a formal
apology, and to take prompt and meaningful steps toward restitution.
By Adam Jones, Ph.D. Associate Professor, Political Science
University of British Columbia Okanagan
Assyrian International News Agency,

December 15, 2007
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Mordet på Dr. Fuat Deniz –en stor förlust !...
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”Köp en bok istället för fika”
Lyckat och banbrytande tycker många personer om bokmässan i Hallonbergen under förra
veckan. Syrisk ortodoxe biskopen Abdulahad Gallo Shabo passade själv på att uppmuntra
både författare och läsare att fortsätta arbetet.
Runt ett dussin författare ställde ut sina
böcker under bokmässan i syrisk ortodoxa
kyrkan i Hallonbergen, som lyckades dra till
sig en entusiastisk publik på ett par hundra
personer.
Besim Aydin, själv en av författarna som
deltog, berättar för hujada.com att responsen
Foto: Augin Kurt
var väldigt positiv och att intresset varit stort.
Bland arrangörerna och författarna talas det redan om att etablera bokmässan som ett årligen
återkommande event.
Biskop Abdulahad Gallo Shabo, som fick äran att inviga bokmässan, uppmuntrade de närvarande att stötta
författarna så att assyrierna får en rikare kultur på bokfronten. Man kan låta bli en fika någon gång och
istället lägga pengarna på att köpa en bok från en assyrisk författare, menade han.
En annan talare var forskaren Ulf Björklund som tidigt kom i kontakt med assyrier/syrianer i Sverige under
1970-talet. Björklund har bland annat skrivit "North to another country", en studie om assyrier/syrianer.
Ulf Björklund berättade att han är imponerad av den utveckling som har skett inom folkgruppen, speciellt
över att man har kunnat lyfta fram folkmordsfrågan på ett väldigt framgångsrikt sätt i Sverige.
För Besim Aydin visade bokmässan även att det finns ett stort behov bland våra författare att få hjälp med
att ge ut sina böcker. Många personer har manuskript hemma som de inte har råd att ge ut, menar Besim.
Hans förhoppning är att bokmässan kommer att ändra på det i framtiden.

Agbar Barsoum, www.hujada.com
2007-02-21
(Besim Aydin är assyrier från Tur Abdin, sydöstra Turkiet. Han
växte upp i byn Arkah. Han är bosatt i Norsborg, är aktiv medlem
och kassör hos AKC. Han är författare till boken Med döden som
skugga som handlar om folkmordet och förföljelserna mot assyrier
i Turkiet 1914-1915. Han har också skrivit många barnböcker på
assyriska men även på svenska)
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Gaunts bok om Seyfo
Professor David Gaunts bok, Massacres,
Resistance, Protectors. Muslim-Christian
Relations in Eastern Anatolia During World
War I, har kommit ut för försäljning.

Boken beskriver folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och kaldéer i
sydöstra Turkiet under första världskriget. Texten baseras till stora delar på
hittills oanvänt arkivmaterial från Turkiet, Ryssland, Iran, Frankrike och
England, men även muntliga berättelser och skildringar från samtiden
utnyttjas.
Koncentrationen är på de turkiska provinserna Diyarbakir, Bitlis och Van samt den iranska
provinsen Urmia. Framförallt visas hur assyrier/syrianers behandling var sammanvävt med
armeniernas öde. Boken lyfter fram inte endast massakrerna, utan även de byar som lyckades
försvara sig och de muslimer som försökte beskydda de kristna. Bilagorna tar upp
befolkningsstrukturen, antalet offer och reproducera flera dokument från turkiska arkiv i original
och i turkiska och engelska översättningar.
Fakta om boken:
Språk:
Engelska
Bandtyp:
Inbunden
Antal sidor:
535
Utgivningsår: 2007
- Boken har översatts till turkiska i slutet av 2007. Antal sidor: 699
- Boken finns nu till försäljning hos AKC på både engelska och turkiska.
- Pris: Engelska 450 kr. Turkiska 250 kr.

Assyrien och jordens
undergång i ny deckare
En superhemlig plan håller på att genomföras
Foto: Otherpress
av USA:s president, kristna organisationer och
assyriska ledare. Journalisten Sam Preston vill
först inte tro på tipset han fått men finner sig snart intrasslad i århundradets scoop. ”The
Armageddon Project” kittlar assyrier mer än andra.
Det var fingertoppskänsla och journalistisk bakgrund som fick den amerikanske journalisten och
författaren Tom Sancton att tända på idén som senare fick titeln "The Armageddon Project". Som mångårig
journalist på välkända Time Magazine fick Tom Sancton i uppdrag att skriva något om situationen i Irak.
Hans research ledde till att han fick upp ögonen för assyrierna. Han plussade ihop ett plus ett och snart
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växte en komplett historia fram med ingredienser av politiska skandaler, hemliga planer och tanken på en
assyrisk stat i Mellanöstern.
– Jag insåg att det finns en nationell rörelse bland assyrierna som strävar efter bildandet av en assyrisk
autonom region. I mina ögon så borde denna rörelse kunna fånga USA: s kristna presidents och hans
evangeliska supportrars sympatier mer än de andra fraktionerna i Irak, säger Tom Sancton när hujada.com
frågar honom om varför assyrierna är i fokus i hans deckare.
Deckarens huvudperson, Sam Preston, får ett tips om ett avslöjande som han snabbt avfärdar som nonsens.
Men snart trasslar sig verkligheten in i hans liv och plötsligt är han jagad av agenter från israeliska
säkerhetstjänsten Mossad. Informationen som han har kan förstöra livet för många ledare och dessutom
avgöra framtiden för planerna på en assyrisk stat i norra Irak. Deckaren är som en aktuell kommentar till
Irak kriget och alla händelser kring det. Den reflekterar författarens egna indignation över dagens situation.
– Allteftersom historien växte blev jag allt mer arg över den amerikanska administrationens hantering av
situationen i Irak och dess cynism, inkompetens och fanatism. Därför blev bokens politiska budskap
starkare ju mer huvudpersonen Sam blir medveten om vad som pågår. Hans ilska förvandlar honom från
att bara vara en undersökande journalist som jagar ett scoop till en moralisk röst som vill avslöja de stora
brott och misskötsel av den amerikanske presidenten och hans inre cirkel, berättar författaren Tom
Sancton.

Afram Barryakoub,
www.hujada.com
2007-02-06

Upplysaren Holo Malke
Tolv år efter den första filmen Holo Malke filmen har nu George Farag, även känd som
Holo Malke kommit ut med den andra filmen om Holo Malke. Den första handlade om Holo
Malkes väg till och vardagsliv i diasporan. I den andra filmen – Holo Malke bi Malkutho
(Holo Malke i Paradiset) – analyserar George Farag vad vår folkgrupp har vunnit och
förlorat i diasporan.
George Farag har lyckats mycket väl med båda filmerna. Trots obefintliga resurser har han skapat två
filmer som kommer att sätta sina spår i vårt folks vardag och medvetande.
Båda filmerna baseras på verkligheten som vårt folk lever i. Det är samhällskritiska filmer och källan till
filmerna är vardagsproblem och fördomar bland vårt folk. Med utgångspunkt i komiska situationer belyser
George Farag de stora frågorna om överlevnad och identitet, som vårt folk brottas med.
Recension av Holo Malke bi Malkutho
Den som förväntar sig häftiga ljud- och bildeffekter som i en Hollywoodfilm bör inte göra sig besväret att
se filmen. Holo Malke bi malkutho handlar, precis som första filmen, om våra samhällsproblem och dessas
följder.
Holo Malke vill uppmärksamma oss om tre saker:
1.Farorna som möter oss och framförallt våra ungdomar i diasporan. Så som narkotika och
identitetsproblem osv. Och att man ska leva som man lär, gör vi inte det har vi inte rätt att förvänta oss
något från våra barn, ungdomar och kommande generationer. Vi kan inte skälla på våra ungdomar om vi
inte har gett dem någon grund att stå och bygga vidare på.
2.Vårt Hemland och våra byars utsatta situation. Vid sin rundresa i byarna redovisar han vilka öden dessa
byar har mött. De flera tusen år gamla byar som står övergivna har lämnats åt sitt öde är hjärtskärande.
Mitt i det mörka lyfter han även fram ljusglimtar, så som byn Kafro, som byggs upp på nytt.
3.Det allmänna och grundläggande budskapet i Holo Malkes film är att vi måste försöka vara fritt och
kritiskt tänkande och självständiga individer, för att kunna bygga en gemenskap som inte genomsyras av
oförnuftiga och skeva lärosatser med förlegade värderingar, som i förlängningen för oss mot vår
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undergång. Med små medel och amatörskådespelare lyckas filmteamet gör ett storverk. Samspelet mellan
Holo Malke, hans fru Hulto Warde och Fahmi (Simon Kaplo) fungerar utmärkt och karaktärerna
kompletterar varandra. Med tanke på att det handlar om amatörer, presterar alla, inklusive
birollsinnehavarna, över förväntningarna och är värda all beundran. De ska ha en stor eloge.

Slutsats

Holo Malke fångar allas uppmärksamhet. Med sin roliga karaktär tas han emot av alla ungdomar, detta
kan man konstatera efter ungdomarnas intresse för filmen och för Holo Malke personligen. Många unga
tog efter filmen chansen att ta bilder med vår stora artist och upplysare. Holo Malke är inte bara rolig utan
varje minut av filmen är full med budskap och han lyckas bra med att blanda komedi med ett allvarligt
budskap.
George Farag har tagit på sig en upplysarroll, så som många litteraturskapare gjorde i Europa under
upplysningstiden. Med sitt kritiska tänkande, opposition och ett nytt sätt att se på saker kan han liknas vid
upplysningstidens filosofer. Det är tack vare denna epok och dess idéer som människan kunde frigöra sig
från medeltidens mörka tillvaro.
Den tusen år långa medeltidsepoken dominerades av feodalism och religiösa makthavare, vilket
fortfarande är fallet för vårt folk. Ett exempel på det är den Syrisk Ortodoxa Kyrkas dominans och centrala
roll i vårt samhälle. Ett bevis på det är innehållet i våra tv-kanaler, Suroyo Tv och Suryoyo Sat, som
domineras av sändningar från religiösa tillställningar och präster, och som bevittnar att kyrkan och
prästerskapet fortfarande har ett järngrepp om vårt folk och dess resurser, vilket håller oss kvar som
fångar i vår medeltid. Holo Malke vill frigöra oss från denna fångenskap.
Många som tolkar Holo Malkes film som religionskritisk förstår sig inte på kristendomen och dess
budskap. Så som många filosofer under upplysningstiden, har Holo Malke också rensat bort alla
oförnuftiga lärosatser från vårt sett att se på kristendomen och försöker få oss att gå tillbaka till Jesus
enkla lära utan vanföreställningar. Detta gjorde Holo Malke genom sin diskussion med ‖profeterna‖ vid de
12 portarna, då han försökte komma in i himmelriket. Han redovisar vilka vanföreställningar vi har när
det gäller dessa profeter som egentligen inte förtjänar att vara i himmelriket. Om man så vill kan detta
tolkas som en allegori på de absurda föreställningarna som upprätthålls av våra kyrkliga ledare och med
vilka de styr folket, mot folkets egna intressen.
Det här var den andra filmen, men Holo Malke måste vara medveten om att han med sina filmer har
skapat en ‖Holo Malke-hysteri‖. Nu väntar alla otåligt på den tredje och fjärde filmen, förhoppningen är
att vi slipper vänta 12 år tills nästa film kommer.
Dikran Ego, ESNA – Chefredaktör, 2007-03-09
Holo Malkes båda filmer ‖Holo Malke bi
gplutho‖ och ‖Holo Malke bi Malkutho‖ finns
nu äntligen på DVD.
Filmerna finns att köpa hos på Assyriska
riksförbundets kansli i Södertälje och hos
AKC.
Priser:
Holo Malke bi golutho: 150 kr.
Holo Malke bi malkutho: 200 kr.
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Nuri Kino en av Europas viktigaste undersökande journalister
Nuri Kino befäster sin plats som en av Europas viktigaste undersökande journalister. Den
svenska drottningen och Nuri Kino är två av dem som valts till årets Blatte de Luxe. Kino är den
ende som fått priset som Årets Förebild för andra gången i rad. Svenska folket och juryn för Blatte
de Luxe, som priset heter, anser inte att det finns en annan journalist värdig priset.
Nuri Kino får priset för att han med sina undersökningar
avslöjar oegentligheter i så väl Sverige som resten av
världen och på det viset många gånger förändrar världen
till en bättre plats att leva på. Drottning Silvia får priset
för sina insatser för sexuellt utnyttjade barn världen över.
Det var med stor glädje som Nuri Kino äntrade scenen när
han mottog priset. Hans tacktal som nästan dränktes av
publikens jubel lämnade ingen oberörd. Det var fyllt av
budskap om fred och tolerans men också om vikten av att
ge barn med invandrarbakgrund bra förebilder. Han sade
bland annat:
”Om jag, vars båda föräldrar är analfabeter, klarade
mig hit så ska även ni göra det, men ingenting är gratis.
Ni måste jobba och ni måste göra det hårt.”
Som avslutning ropade han ut: ”Jag är stolt blatte, jag är stolt assyrier och jag är stolt svensk. Men jag är
framförallt medmänniska och tillsammans kan vi överbygga alla barriärer.”
Så här löd juryns motivering:
För att Han är en utomordentlig journalist som gräver djupt för att avslöja orättvisor i det
svenska såväl som det internationella samhället, han kommer med det ena stora avslöjandet efter
det andra, blir mordhotad men ger sig inte. Han arbetar åt världsmedia men bor kvar i Södertälje
och är många ungdomars förebild.
ESNA © EasternStar News Agency,

01.Aug.2007

Assyrian journalist wins two years in a row
Nuri Kino secures his position as one of Europes most important investigative journalists.
The Swedish Queen and Nuri Kino are two of those chosen as winners of the Blatte De Luxe award. The award is
given to individuls who has done something extra ordinary for the rest of society. Kino is the only person to win the
prize ‖Role model of the year‖ two years in a row. The swedish people and the jury saw no other journalist worthy of
the award.
Nuri Kino is awarded because he has uncovered irregularities both in Sweden and the rest of the world, contributing
to make the world a better place. Swedish queen Silvia recieved the award due to her involvement all over the world
in stoping child abuse.
Nuri Kino‘s thank you speech called for peace, tolerance and support for immigrant children.
”Both my parents are illiterate and I made it this far, you should do it too, but nothing is for free, you must work
very hard”.
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And his final notes were:
”I’m a proud immigrant, I’m a proud Assyrian and I’m a proud Swede. But I’m a human being foremost and
together we can bridge all barriers”.
The motivation of the jury was the following:
Because he’s an excellent journalist who digs deep in order to expose injustices both in Sweden and
the international community. He delivers one big disclosure after the other, recieves death threats
but doesn’t give up. He works for world media but still lives in Södertälje (Sweden) and is a role
model for many young people.
ESNA © EasternStar News Agency, 01.Aug.2007

AKC Nominerar Nuri Kino:

Till prisnämnden för Stora
journalistpriset år 2007
Härmed nomineras journalisten Nuri Kino för priset
‖Årets berättare 2007‖ för hans rapport ‖By God – sex
dagar i Amman‖ samt fyra artiklar i tidningen Metro om
situationen för Iraks kristna minoritet.
Genom sina artiklar i Metro, som översattes och gavs ut
i samtliga Metro editioner i många länder, har Nuri Kino
satt situationen för dem kristna i Irak på dagordningen.
Han har därmed också satt staden Södertälje på
världskartan samt Sveriges enorma hjälp till dem utsatta
irakierna som flyr till vårt fridfulla land.
Rapporten ‖By God – sex dagar i Amman‖ har översatts till engelska, tyska och franska.
Den har lästs av politiker och beslutsfattare i många länder. Det är en gripande och aktuell
verklighetsskildring av en verklighet som hundratusentals irakiska flyktingar möts av varje dag.
‖By-God‖ har lett till att den amerikanska kongressen beslutat öronmärka miljontals dollar för
Iraks minoriteter.
Nuri Kino har med sin personliga stil berättat för hela världen och tvingat den att lyssna på en
grupp av människor som inte hade någon röst. Numera tävlar stora internationella
nyhetsredaktioner om att berätta för sina tittare, lyssnare och läsare om ‖The Swedish town of
Södertalje, just south of Stockholm…‖.
Därför nominerar Assyrien Kulturcenter i Botkyrka journalisten och dokumentärfilmaren Nuri
Kino till Stora journalistpriset 2007 i kategorin årets berättare. Se bif. Bilagor.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Assyrien kulturcenter i Botkyrka.
Afram Yakoub, ordförande, 2007-09-28
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Radioprogrammet Qolo - En epok går mot sitt slut
Att ha regelbundna radioprogram på sitt eget språk är någonting som inte förunnas alla
minoriteter. De radioprogram som SR sänder på vårt språk har tillkommit efter en lång rad
skrivelser och överklaganden från Assyriska Riksförbundet och producenten själv Gabriel Afram i
mitten av 70-talet och början av 80-talet då vi assyrier/syrianer törstade efter att överhuvudtaget
höra något på vårt språk i svensk radio.

Många gånger avslog SR Assyriska Riksförbundets ansökan om program på vårt språk med motivering att
det rådde förvirring i bl. a benämningen av språket. I verkligheten var argumenten ingenting annat än
undanflykter, så efter överklagande till granskningsnämnden beslutades det äntligen att starta program
för det assyriska/syrianska folket.
Sändningar av program på vårt språk började den 9 augusti först 1985 med namnet Shlomo i Radio
Stockholm. 1993 ändrades namnet till Qolo och även sändningstiderna till två gånger/vecka; torsdagar och
fredagar i Riksradio. Sedan många år tillbaka är jag en trogen lyssnare. Tack vare Qolo har min assyriska
berikats med många nya ord. Även när det gäller att uppdatera sin information om vad som händer bland
vårt folk i olika världsdelar, har Qolo varit en oumbärlig källa. Genom åtskilliga häpnadsväckande
avslöjanden har producenten Malfono Gabriel Afram och alla andra medarbetare på Qolo öppnat våra
ögon för olika intriger, maktspel och lurendrejerier som förekommer inom vårt folks olika institutioner, bl.
a inom kyrkan. Men de har även levererat till oss en hel del glada nyheter och intervjuer med intressanta
personer inom politiken, kulturen, musiken, idrotten, religionen och mycket annat. För mig har det därför
känts som en stor förlust om jag någon vecka fått hinder och inte kunnat lyssna till Qolo, men sedan ett
par år tillbaka är det möjligt att via Internet även lyssna till de program som man har missat.
Sändningarna går mot sitt slut… Som bekant sänds programmet sedan den 6 september 2007 endast
på torsdagar. SR motiverar sitt beslut med att den assyrisk/syrianska gruppen inte längre är i samma
behov av program på sitt eget språk. Minskningen av sändningarna i Qolo är en fingervisning om vad som
så småningom kommer att hända. Troligen är Qolo på väg att följa efter polska, turkiska och grekiska
redaktionerna som har lagts ner på samma sätt; först minskar man programtiderna för att sedan sluta helt
med sändningarna.
Vi måste reagera Jag tycker att alla som vill att vårt språk skall utvecklas, att vi skall ha insyn i vad som
försiggår inom vårt folks institutioner i olika världsdelar, att vi skall få intressanta nyheter och lärorika
intervjuer från mellanöstern till Australien, kort sagt, alla som
bryr sig om utvecklingen av vårt språk och vår kultur måste reagera. Vi alla har ett ansvar att reagera mot
minskningen av sändningstiderna oavsett om vi kallar oss för assyrier, syrianer, kaldéer eller någonting
annat, ty Qolo är till för hela vårt folk och representerar inte den ena eller den andra falangen. Jag tycker
därför att även DU skall ta ditt ansvar och skriva till chefen för SR International (dit Qolo hör till)
sseruwagi@sr.se och framföra ditt missnöje över minskningen av sändningarna på vårt språk.
Om vi inte reagerar med kraft så är vi inte långt ifrån att Qolo blir ett blott minne. Frågan är om vi skall
acceptera det, vad säger DU?

Fehmi Barkarmo
EasternStar News Agency, 21.Sep.2007
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Assyrisk musik
kartlagd i unik bok
Vem var Evlin Dawud? Vad heter Ogin Bet-Samos tredje album? Vem sjunger originalet till
Hate Rhamli? Vem skrev texten till Shamo Mar? När utkom de allra första assyriska
inspelningarna någonsin? Vem har gjort det första assyriska musikaliska eposet? När
komponerades den första assyriska sången i modern tid och av vem? Svaren på dessa frågor
finner ni i nyligen utkomna “Music Pearls of Beth-Nahrin” – en storslagen katalog över alla
assyriska album genom tiderna.
―Music Pearls of Beth-Nahrin: An Assyrian/Syriac Discography‖. Så lyder titeln på den nya bok som varje
assyrier med hjärta för assyrisk musik och kultur kommer att omfamna och bläddra hängivet på. En bok av
denna art över vår assyriska musik har aldrig tidigare
släppts. Författaren och utgivaren av boken heter
Abboud Zeitoune, en aktiv assyrier inom föreningslivet
från Wiesbaden i Tyskland där han bor med sin familj.
Boken som är på 571 sidor består av flera delar där
katalogen utgör största delen. Katalogen är en
dokumentation på ungefär 1300 assyriska (syrianska
och kaldeiska) musikalbum (de flesta med bild), som
utkommit i formaten; 78, 45 och 33.3 RPM:s
grammofonskivor, kassetter och CD-skivor. Ungefär 12
000 assyriska låttitlar (inklusive kyrkohymner) är
presenterade under ungefär 500 sångare (väst- och
östassyrier) i boken. Varje artist hittar man under
begynnelsebokstaven av förnamnet, dvs. Gabi Masso hittar man under G etc. Man kan även se i vilken
ordning artisten gett ut sina album, vilka år de kommit ut och vad albumen heter m.m.
Boken rymmer även en artikel om modern assyrisk musikhistoria (återges även i Hujådå med start i detta
nummer) och biografier över en del sångare, textförfattare och kompositörer på språken engelska och
tyska. I boken kan man också för första gången se statistik över alla musikutgivningar och sånger hittills
samt en lista på de tjugo sångare med flest låtar. I slutet av boken hittar man en lista över assyriska
musikböcker med information och bild till varje bok. Sista delen av boken är ett urval av texter till fyra av
några av de tidigaste assyriska sångerna i modern tid.
– Det som fick mig att börja samla på assyriska album var min kärlek för den assyriska musiken. Musiken
representerar våra rötter och den ger mig en familjär känsla av kulturen som om man vore i hemlandet. I
Wiesbaden där jag bor finns det många assyriska föreningar för assyrier som kommer från alla delar av
Assyrien; Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Genom föreningarnas utbud av musik var det möjligt för mig att
samla på olika typer av assyrisk musik, berättar Abboud.
Hur inleddes arbetet med boken?– Det började med att jag började digitalisera mina kassetter år
2003, alltså med att spela in musiken till datorn (mp3). Sedan fick jag syn på hur en arbetskollega jobbade
på en videofilmsdatabas i programmet Microsoft Access. Jag kopierade databasen och gjorde ändringar i
den för min musiksamling, på så sätt utvecklades en musikdatabas fram för eget bruk. Med tiden blev min
digitala musiksamling större och större. Jag tog även kontakt med andra musiksamlare genom nätet som
hjälpte till med att förse mig med digitaliserade album och information över album jag tidigare inte hade.
Uppdateringen av databasen skedde kontinuerligt. Det är utifrån den som jag senare kunnat skapa
statistiken för boken. Hösten förra året föddes själva idén med att göra en bok av musikdatabasen som då
mer eller mindre inkluderade de flesta albumen, berättar han vidare.
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Under arbetet med boken togs kontakt med ett tiotal personer, artister såväl som privatpersoner, bosatta
runtom i världen för frågor om årtal och information. Det hände ofta att artisterna själva inte mindes exakt
för frågor när de en gång i tiden spelat in vissa låtar, och vem som skrivit text etc. Ju mer kontakt togs steg
även antalet dokumenterade album.
– Även efter att jag samlat över 1000 album så blev jag förvånad över att hela tiden hitta nya sångare som
inte var kända för mig. Därför gör inte min bok anspråk på att dokumentera alla släppta assyriska album.
Däremot är den ett första steg för det ändamålet, säger han.
Vidare understryker Abboud att boken inte hade blivit vad den är om det inte hade vart för alla som hjälpt
till. Exempelvis har sångaren och konstnären Sardanapal Asaad (Stockholm) rättat historieartikeln i boken,
tecknat en del porträtt på musikprofiler samt delat med sig många fotografier speciellt för boken. Malke
Romanus och Ninos Kando (båda bosatta i Wiesbaden) har hjälpt till med att skriva ner alla låttitlar på
assyrisk skrift vid sidan om titlarna med latinska bokstäver.
Även undertecknad har medverkat och är medförfattare till några delar av boken. Det blev många dagar i
sommar då Abboud och jag satt framför datorn och diskuterade med varandra om t.ex. innehållet i
artiklarna i boken, när ett visst album kom ut, hur många album en artist har, vem eller vilka det egentligen
var som skrev och komponerade en viss låt m.m. Detta hade inte vart möjligt utan Internet, som gett oss
fantastiska möjligheter. Andra personer förtjänta att nämnas i detta sammanhang är musiksamlarna
Yilmaz Beth-Saroke (Holland) och Aslan Akbas (Göteborg) som tillsammans med Abboud Zeitoune,
undertecknad och andra utgjort ett slags nätverk de senaste åren i syfte att bevara den assyriska musiken
digitalt och därmed föreviga den. Nätverket har samlat på sig musik med stor hängivenhet och lagt ned
tusentals timmar på detta arbete som indirekt styrt katalogens storlek i boken positivt. Andra personer som
hjälpt till med information och bilder för boken nämns i tacklistan i början av boken.
– Försök har gjorts tidigare med att berätta historien om modern assyrisk musik, men dessa har inte vart
tillräckliga. Nu är det första gången som historien kan läsas i en ganska sammanfattande helhet och det i
den historieartikeln boken inleds med. Det fanns inte många skrivna källor att tillgå efter, därför var man i
behov av att fråga mycket, förklarar han.
―Music Pearls of Beth-Nahrin‖ är en milstolpe i assyrisk historia på många sätt, men som alla böcker finns
det ingen perfekt bok...
– Fler biografier över sångare som format den assyriska musiken till vad den är idag skulle behövas, en lista
på dem finns i förordet. En annan brist är avsaknaden av information på många album, då vi inte haft
vetskap om vem som skrivit, komponerat eller när det kom ut. Detta är saker att tänka på inför en eventuell
andra upplaga. Boken hade aldrig vart perfekt även om vi hade väntat mer med att släppa den. Först
‖perfekt‖ blir den under en andra upplaga då den kommer att ha kompletterats med tidigare saknad
information av assyrier som köpt boken. Därför är det bättre att den släpps nu än om några år, menar
Abboud.
En andra upplaga kan alltså vara på sin väg om några år. Abboud framhåller därför vikten av att
musikintresserade skickar honom information över assyrisk musik som saknas eller är fel i boken.
– Jag hoppas på en andra upplaga där felen och luckorna blir rättade och utjämnade, samt att en tillökning
av nya album gjorts, men först och främst är en andra upplaga beroende av att alla 1500 exemplar som
tryckts upp säljs slut, säger han.
Abboud fortsätter under tiden med uppdateringen av själva musikdatabasen där bokens katalog över
albumen hämtar sin bas från.
Boken hade premiär 31 augusti i år och den skedde faktiskt inte på hemmaplan i Tyskland. Boken lämnade
tryckeriet bara dagar innan ADO:s 50 års jubileumsfestival i Assyriska Föreningen i Södertälje och kunde
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därför skickas dit till försäljning. Dagen därpå höll Abboud en föreläsning om bokens tillkomst och om den
assyriska musikhistorien (baserad på historieartikeln i boken) som en del av programmet under festivalen.
Drygt en vecka senare hölls premiären hemma i Wiesbaden. Det blev en programspäckad multimedial och
kulturell afton med föreläsning, inslag av små ljudklipp av gamla klassiska assyriska låtar, boksignering och
sång av de lokala sångarna Jakob Hocho och Linda Hadiko samt av Sardanapal Asaad, som också ställde ut
sina målningar från boken.

Fakta om boken:
Författare: Abboud Zeitoune
Språk: Engelska, tyska, assyriska
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 571
Utgivningsår: 2007, Wiesbaden/Tyskland

Köp boken
Boken finns nu till försäljning på Assyriska kulturhuset i Södertälje (Assyriska riksförbundets kansli,
Hantverksvägen) och hos AKC.
Pris: 300 kr.
Hanibal Romanos, hanibal.romanos@hujada.com
2007-10-10

Simon Kaplo är tillbaka med nytt
album
Simon Kaplo, främst känd för sångerna ”Babel Babel”
och ”Naum Faik”, har släppt ett nytt album. Albumet
är det sjätte i samlingen och innehåller 13 spår i ny
modern assyrisk tappning. Av de tretton sångerna är
hela elva av dem skrivna och komponerade av Kaplo själv. Albumet, som heter ”Medla Lebi”
- ”Hon fångade mitt hjärta”, har äntligen kommit till Sverige och rymmer bland annat en ny
version av klassikern ”Babel Babel”.
Simon Kaplo är född och uppvuxen i Qamishli, Syrien, där han levde fram till 1978 då han flyttade till
Tyskland. Han hade länge varit intresserad av musik och olika instrument, men det var inte förrän han
flyttade till Tyskland som han insåg att det var musik han ville sysselsätta sig med även i framtiden – nu i
större utsträckning.
I Tyskland träffade han andra assyriska musiker och tillsammans bildade de ‖Teglat band‖, som var bland
de första assyriska musikgrupperna i Europa. Medlemmarna i musikgruppen var, med Simon Kaplo i
spetsen, George Farag, även känd som ‖Holo Malke‖, Isa Maraha och Gabro Ayaz. De hann ge ut fyra album
och blev kända runt om i Europa innan gruppen till slut upplöstes 1988.
Simon Kaplo slutade dock inte med musik utan satsade istället på en solokarriär som sångare och har fram
till idag har han gett ut följande album; Bnayo d-Bobel (1982), D‘Arlli (1988), Simele med Juliana Jendo
(1993), Fardaiso d-Beth-Nahrin (1998), Haye d-Umtho (2001), Medla Lebi (2007). Musiken i den nya
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skivan mixas med klassisk assyrisk musik med aningen modernare rytmer och melodier. Den kan ses som
en riktning till främst assyriska ungdomar, men tilltalar likväl äldre generationer.
För alla er Simon Kaplo-fans i Sverige går ‖Medla Lebi‖ att köpa genom att kontakta; Said Kaplo 070-666
65 15.
Ninor Garis, www.hujada.com , 2007-11-12

Gabriel Aframs dikter
på svenska
Selected Poems är malfono
Gabriel Aframs senast utgivna
bok. I boken har Afram valt ut
sexton av sina assyriska dikter
och översatt dem till svenska.
Gabriel Afram: "Jag har aldrig
tidigare vågat mig på en svensk
översättning."
I mitten av oktober förra året
Selected Poems innehåller 16 utvalda dikter av Gabriel Afram
anordnade Assyrien Kulturcenter i
Botkyrka en kulturafton med teater
utan rekvisita. Ensemblen bestod av Sven Wollter, Maria Johansson, Elisabeth Korndahl och Mousa Elias
som framförde underhållning som var baserad på kulturella verk som Gilgamesh, Shakespeare och Gabriel
Afram. ‖Ett skådespel som framfördes på ett fantastiskt vackert sätt‖, rapporterade Viktoria Soma till
Hujada.com.
Selected Poems består av ett urval av dikter skrivna på assyriska. Upprinnelsen till översättningen till tre av
Gabriel Aframs dikter var när han fick frågan om han kan tänka sig att översätta sina dikter till svenska.
Dikterna skulle användas till den uppmärksammade kulturaftonen i Assyrien Kulturcentret.
– Jag har aldrig tidigare vågat mig på en svensk översättning, säger Gabriel Afram.
Gabriel Afram berättar att han känner sig mer hemma på assyriska men inte svenska och allra minst att
kunna översätta dikter. Afram övertalades till slut att göra ett försök. Tre dikter blev det: Orörda källor, Ett
brev till ett nyfött barn och Mänsklighetens drömmar. Skådespelarna Elisabeth Korndahl, Maria M.
Johansson och Sven Wollter reciterade dikterna i turordning i föreställningen.
Dikterna var mycket uppskattade av åhörarna. Gabriel Afram berättar att den respons och uppmuntran han
fick av skådespelarna och åhörarna på plats gjorde att han övervann sin rädsla att försöka översätta några
andra dikter till svenska.
– Sammanlagt blev det 16 dikter i fri översättning. Fler blev det inte. Jag insåg att jag misshandlade
originalen och därför avstod jag, säger Afram.
Köp boken
Boken Selected Poems kostar 100 kr och finns att köpa på Assyriska Riksförbundets kansli i Södertälje
eller hos AKC.
Tomas Isik – Redaktion, www.hujada.com, 2007-12-04
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Bokrecension:

En assyrisk tragedi
Det är mellankrigstiden, första världskriget är slut
och massakern på vårt folk är ett faktum. Vårt folk i
Turkiet är reducerat till ett obetydligt antal. De
flesta som klara sig undan massakern har rymt
landet. Många väljer Irak som sitt nya hem. Ett land
under brittiskt styre, ett styre som är vår allierad,
ett styre som kunde få slut på vårt lidande. Trodde vi.
Boken ‖En assyrisk tragedi‖ vittnar om hur vårt folks situation var i Irak under brittisk styre och
hur den förändrades efter bildandet av den arabiska staten Irak. Om vår kamp för en
självständighet och vår självbevarelse. Anledningen till varför jag väljer ordet ‖vittna‖ är för att
boken just vittnar med hjälp av otroliga dokument, vittnesmål och brev från högt uppsatta
engelsmän så väl som missionärer. Boken citerar avsnitt från diskussioner och debatter i FN som
berörde vårt folk. Allt detta vittnar för hur massakern fortsatte i Irak och om hur mycket vi led.
Den vittnar om omvärldens och speciellt Storbritanniens svek mot oss. Författaren väljer att vara
anonym vilket inte är helt oförståeligt med tanke på vad som står skrivet.
När läsaren väl kommer över känslan av att dessa skriverier är för bra för att vara sanna så blir
läsningen av boken en upplevelse som du sent kommer att glömma, en läsning som kommer att
sätta djupa spår i din identitet som assyrier. Du ser framför dig hur vår framtid som ett folk
raseras, du gråter över de förlorade liven för att världen inte ville tro allvaret i vår situation. Ditt
hjärta slits i stycken för att du inte kan undgå parallellen mellan det som hände då och det som
händer nu i Irak. Allt detta och än har du inte kommit till delen i boken som beskriver det som
hände i Simele, massakern som gav upphov till martyrernas dag, den dagen som än idag sörjs av
miljontals assyrier runt om i världen. En händelse som beskriver hur grym en människa uppväxt
med hat kan bli. Kommer historien att upprepa sig, kommer vi att lida ännu ett Simele?
Boken är ett måste för varje hängiven assyrier och människorättskämpe. Boken är liten, inte
många sidor vilket gör att varje sida är viktig och intressant. Läsningen är inte alls svårt, det är
endast några välinvesterade timmars läsning. Boken finns att köpa på Assyriska riksförbundet,
eller genom er lokalförening. Boken är så bra att jag, mer än gärna, skickar mitt exemplar till
någon som vill läsa den.
-------------Köp boken
Boken En assyrisk tragedi kostar 50 kr och finns att köpa på Assyriska Riksförbundets
kansli på Hantverksvägen 2 i Assyriska kulturhuset i Södertälje.
Rabi Asmar - Redaktionen www.hujada.com
2007-12-04
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Tankeväckande och känsloladdad Addo
I sitt senaste album Kekwo fortsätter Addo att leverera
tankeväckande och känsloladdade melodier i det
rockiga spåret. Sargon Maraha skriver om hur hann
fann att Addo handlade om mer än Tihe Leshonan och
svettiga fotbollsfester.
Att lyssna på assyrisk musik har inte alltid varit en självklarhet
för mig. Under de tidiga tonåren var mitt musikintresse ganska begränsat till
Foto:Esamedia.se
90- talets svängiga nattklubbsmusik. Den assyriska musiken upptäckte jag först
vid slutet av mina tonår, en upptäckt som sedermera övergick till passion. Idag lyssnar jag i princip enbart
på assyrisk musik, gammal som ny. Eliten inom den assyriska musiken utgörs av ett dussin sångare och
bland dessa hittar vi Addo - en nyskapande artist.
Det fanns en tid då mina enda associationer till Addo var Tihe Leshonan och svettiga fotbollsfester. Numera
finner jag dock inga tvivel kring Addos storhet som artist och musiker. Vändpunkten kom i samband med
Hawri. Ett välarbetat och rockigt album som tog de assyriska lyssnarna med storm. Ett album vars
populära rytmer uppmärksammades i Sveriges radio. Det andra albumet i ledet, Serto D´man, släpptes tre
år efter Hawri. I det albumet blev jag mest påverkad av hiten Serto D´man. I texten skildrar Addo vårat
folks stagnerade utveckling i diasporan på ett utomordentligt sätt, samtidigt som han efterlyser den
rättmätige och saknade ledaren.
Efter flera års frånvaro från den assyriska scenen var Addos renässans därmed ett faktum. I sitt senaste
album Kekwo fortsätter Addo att leverera tankeväckande och känsloladdade melodier i det rockiga spåret.
Denna gång kryddat med toner av raggaton - en blandning mellan reggae och r'nb -, house och traditionella
assyriska rytmer. Den som gillar Addos fantasifulla och emotionella musik kommer att finna sina favoriter i
det nya albumet. Jag har definitivt funnit mina. Remixen av Nare är en låt jag rekommenderar till alla
‖axeldansare‖. Den innehåller ett skönt sound av pop blandat med en touche av house, raggaton och
assyriska rytmer. Hög volym och tung bas är ett måste. Ketwo Latwo är raka motsatsen. En sorglig ballad
med ett dubbeltydigt budskap, som jag relaterar till såväl Seyfo som namnkonflikten. Sångtiteln i sig är
tankeväckande. Med en lyrik hämtad från våra farföräldrars berättarstil väcker Addos vemodiga stämma
starka och djupt rotade känslor.
Min absoluta favorit på det här albumet är Qentho. En poppig sång ackompanjerad av elgitarrer,
syntinstrument och andra elektroniska ljud som höjer feststämningen. Influenserna från Tarkans musik
och dennes sängkammarröst känns igen, vilket Addo väldigt framgångsrikt införlivar i sin egen stil. Texten
är baserad på två prästers uttalanden (fader Betrus Suse och fader Paul Mikhael) som alltid har välsignat
och förespråkat den assyriska sången och vårt heliga assyriska språk. Båda har inspirerat Addo till att
skriva texten på sitt sätt. Fader Betrus har alltid sagt att ‖en nation utan sångare är inte någon nation‖,
medan Fader Mikhael presenterade sig själv i samband med en tv intervju genom att sjunga.
Addo är unik på det sätt han sjunger, producerar och skriver sin egen musik. För detta ändamål krävs ett
stort estetiskt sinne. Våra sångare växer inte på träd, det är ett faktum som vi inte kan bortse ifrån. Därför
är det av yttersta vikt att uppmärksamma och uppmuntra assyriska artister i deras arbeten och
produktioner. I synnerhet de som har kvalitet och talang. Ett okomplicerat sätt att göra detta på är att köpa
artistens skiva. En hundring som inte gör någon skillnad i den egna plånboken men desto mer för
huvudpersonen själv.

[FOTNOT: Skivan finns att köpa genom Assyriska Föreningen i Stockholm]
Sagon Maraha, www.hujada.com, 2007-12-07
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Darbo D´hubo filmens regissör
Nabil Anni besökte AKC
2007-10-15, Nabil Anni, assyrisk filmproducent av
filmen Darbo D´Hubo, informerade om den
nyproducerade filmen, dess premiär i Tyskland. En kort
bit av filmen visades under kvällen. Diskussion och frågor
om filmen mötte stort intresse.
Filmen hade premiär i Tyskland på flera biografer under
hösten. Den hade bra kritik av de personer som såg
filmen på bioduken. Förhoppningsvis kommer man att
producera filmen på DVD för försäljning.

Nabil Anni (mitten) informerar om bakgrunden till
skapandet av filmen, finansiering, svårigheter etc.

Ny CD ” Meka Tilokh”
Av Nadia Louise
Nadia som är medlem hos AKC har nyligen kommit ut med en ny
CD. Innehållet är sånger på både öst och väst assyriska.
Nadia är assyrisk sångerska sedan många år och har kommit ut
med flera album sen tidigare.
Nya CD heter ‖Meka Tilokh‖ och finns att köpa hos AKC

www.nadialouis.com
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EN STOR SORG OCH ETT STORT
TOMROM
Chocken och bestörtningen över mordet på forskaren
och universitetsläraren Fuat Deniz är stor. Attacken
och mordet på Fuat är en attack på vårt öppna samhälle
och måste utredas grundligt. Detta våld är ett hot mot
säkerheten och demokratin i det svenska samhället och
måste förhindras. Vår förhoppning är att polisen och
SÄPO sätter in alla nödvändiga insatser för att få
gärningsmannen gripen.

Fuats forskning kring sociala transformationer i
assyriernas nya hemland, Sverige, har givit oss verktyg och
insikter för att kunna förstå hur vi människor fungerar och
förhåller oss till våra olika identiteter. Genom sina
akademiska framgångar kom Fuat att bli en förebild för
många assyriska ungdomar i Sverige men även för många
andra. Han har genom sina artiklar, böcker och
föreläsningar berört många och gjort intryck på assyrierna
och den akademiska världen i stort. Hans imponerande
avhandling om assyrierna "En minoritets odyssé" har haft en stor påverkan och kommer att förbli
en stor tillgång för oss alla.
Som aktiv samhällsdebattör belyste han bl.a. sitt folks situation i olika delar av världen och på
fredag skulle han delta i en internationell konferens kring assyrierna och Seyfo. Genom sitt
engagemang ville han uppmärksamma samhället på hur det är att leva i två kulturer. Trots hans
bortgång kommer hans röst ej att tystas för det han så generöst delade med sig till oss kommer att
föras vidare till andra.
Han har lämnat ett stort tomrum efter sig bland anhöriga, vänner och kollegor. Han var likt ett
ljus som ständigt lyste men på ett brutalt och oförlåtligt sätt plötsligt släcktes. Det finns inga ord
som beskriver denna stora sorg och våra tankar går till hans familj och anhöriga.
Assyriska Riksförbundet i Sverige
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige
Södertälje 2007-12-13
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En lysande stjärna slocknade
på Ashurs himmel
Fuat Deniz, doktor i sociologi, var universitetslektor i
samhällsvetenskapliga insitutionen på Örebro universitet.
Han var den förste bland vårt folk som nådde en sådan hög
position i akademins värld i Sverige. Fuat var assyriernas
stolthet och en god förebild för vårt folks ungdomar som med
sina föreläsningar alltid uppmuntrade om vikten av
utbildning. När han gick bort slocknade en starkt lysande
stjärna på assyriernas himmel. Assyrierna som är spridda i
världens alla hörn är klädda i sorg. Hans bortgång
efterlämnar ett stort tomrum i det intellektuella fältet bland
assyrierna.
Vem är då denne Fuat som berörde så många människor? Han
utvandrade från byn Kerburan i norra Beth-Nahrin som nioåring tillsammans med sina föräldrar. Trots att
föräldrarna inte var utbildade lyckades de uppfostra honom väl. Redan från tidig ålder började han
engagera sig i de assyriska föreningarnas aktiviteter. Där väcktes hans människointresse och kärleken för
sitt eget folk. För att befria sig från okunskap valde han redan vid tidig ålder att gå utbildningens väg. Han
lyckades på den vägen; han nådde en hög utbildningsnivå och blev lektor på universitetet och utbildade
blivande lärare.
Trots att Fuat blev så framgångsrik försummade han inte sitt ursprung och sina rötter. Tvärtom, var han
stolt över sin etniska bakgrund och hade som mål att lyfta upp sitt folks historia. Fuat var medveten om att
detta uppdrag av upplysning och uppvaknande vilade på de intellektuella och högutbildades axlar. Han tog
med glädje på sig detta förtroendeuppdrag. För att visa vägen höll pionjären Fuat facklan högt och
uppmuntrade andra att gå i hans fotspår.
Tack vare Fuats fina natur, ödmjukhet och andra goda egenskaper fick alla han träffade ett gott intryck av
honom. Jag glömmer aldrig hans besök hemma hos mig, i samband med Fuats arbete med sin bok, där vi
diskuterade vårt folks invandring till Sverige. Vi diskuterade även vårt språks framtid. Under denna period
arbetade jag med mitt lexikon. När han såg det pågående arbetet med boken lyste han upp och blev glad.
Han sa: ‖Vi ser att vårt språk inte bara är ett bönespråk. Genom ditt arbete säkrar du vårt språks framtid.‖
Av gammal vana tittar jag på TV-nyheterna varje kväll. Den elfte december fick jag höra att ‖en
universitetslärare i Örebro knivhöggs och skadades allvarligt‖. Att denna lärare skulle vara Fuat kunde jag
aldrig tänka mig. Ingen som känner Fuat kunde tänka sig att hans liv skulle ta slut på detta sätt. Ingen
trodde att Fuat hade fiender.
Min gode vän, din död har dränkt både dina nära och främmande i sorg. Många är de som gråter över ditt
farväl till livet, men gråt är till ingen nytta. Även om din bortgång är en stor förlust för din fru, dotter, dina
föräldrar, syskon och vänner så måste vi ersätta denna stora förlust som tynger vårt folk fullkomligt med
ungdomar som går i dina fotspår och inte låter det ljus du tänt slockna. Fuat, du har väckt en tanke som
inte kommer att dö. Farväl vår käre vän, bilden av dig är inristat i dina bekantas hjärtan.
Gabriel Afram
Journalist och Författare
www.hujada.com 2007-12-17
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Ett mörker och en tung sorg
Med en stor sorg skriver jag det här… med tårar i ögonen vill jag inte inse det här. Med en klump i halsen
vill jag inte ta emot det här.
Vilken katastrof! Har detta verkligen inträffat? Eller är det osant och en otäck dröm? För jag kan inte
riktigt förstå och ta till mig det som har inträffat. Din bortgång känns så overklig och kan inte mätas. Du är
sörjd av det hela Assyriska folket, liksom det Assyriska riket. Du var en symbol, lektor, ungdomens förebild,
universitetslärare till yrket, diplomat, pappa, make och en stor givmild ledare för det Assyriska folket. Du
lyste upp din omgivning som ett levande ljus… Kan ett sådant starkt ljus bara slockna?
Idag är det drygt fem dagar sen du lämnat oss, 12 december, 2007. Inte visste vi att det skulle bli sista
gången vi skulle lyssna på dig när du föreläste. Jag minns när du föreläste på ungdomslägret i Gotland,
sommaren 2007. Jag glömmer aldrig hur du väckte allas intresse. Jag minns också våra djupa diskussioner
på kvällarna. Den Assyriska frågan för DIG, Fuat Deniz, var att rädda den Assyriska nationen från allt
förtryck. Ibland önskar jag att du var en sten. Hur mycket än folk skulle vilja skada dig, skulle de istället
skada sig själva.
NEJ! Jag kan fortfarande inte begripa det som har hänt. Du hade inga fiender, du var älskad! Vi känner en
stor saknad och sorgen är tung nu när du har lämnat oss. Du förtjänade att få nomineringspriset för bästa
lärare en andra gång. Du förtjänade att leva längre, men istället fick du bara leva upptill 40 års ålder.
Du var och är älskad! Vi kommer att hedra dig genom att föra vidare ditt verk till minne av dig, Fuat Deniz.
Du lever i våra hjärtan! I min sista mening vill jag önska dina nära och kära och speciellt din familj –
Richejkhon dowe basimo…
Vila i frid
Bethnharin Hawsho, AKC sekreterare
2007-12-18

Sverige hedrade Fuat Deniz
I åtta universitetsstäder, från Lund i söder till
Uppsala i norr, trotsade tusentals människor
vinterkylan
och
visade
sitt
stöd
för
universitetslektorn Fuat Deniz anhöriga, sin
solidaritet för demokrati och sin avsky mot våld. Det
var en välorganiserad manifestation, där ledorden
blev Fuat Deniz egna; ”Demokrati är inte ett
tillstånd, demokrati är en handling.”
Kylan och mörkret kunde inte stoppa de som
Uppemot trehundra personer hade samlats på Medborgarplatsen i
vill hedra Fuat Deniz minne. Bilden är tagen
Stockholm för att hedra minnet av Fuat Deniz och manifestera mot
från manifestationen på Medborgarplatsen i
våldet i det öppna samhället. De bar på tända ljus och plakat med
Stockholm. [Foto: esamedia.se]
Fuat Deniz fotografi. Kylan och mörkret kunde inte stoppa det
budskap som talarna och åhörarna ville föra fram – ‖Vi har ett ansvar att föra vidare Fuats budskap, hålla hans minne
vid liv och inte tolerera det brott som begås mot vårt samhälle‖.
Samtliga manifestationer påbörjades med en tyst minut. I Stockholm, på Medborgarplatsen läste Runa Deniz, maka
till Fuat Deniz, några citat från Fuat Deniz kommande bok där ledorden är; demokratin inte är ett tillstånd utan en
handling. Samma tal lästes upp i samtliga städer.
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Bland talarna på manifestationerna i de olika städerna återfanns Fuat Deniz syskon och vänner, flera
riksdagsledamöter och kommunpolitiker från de flesta partier, journalister, författare, universitetsfolk och andra i
samhället framträdande personligheter.
Abboud Ado, vice ordförande för Assyriska riksförbundet var nöjd med uppslutningen vid manifestationerna och att
så många hjälpte till i förberedelsearbetet.
– Viljan att göra något värdigt för Fuat Deniz samt manifestera mot våld och för ett öppet samhälle gjorde att många,
trots kort varsel, ställde upp och hjälpte till i förberedelserna av manifestationerna, säger Ado.
Manifestationerna organiserades av den nybildade kommittén Fuats vänner där Örebro universitet, Assyriska
riksförbundet, Assyriska ungdomsförbundet, Assyriska kvinnoförbundet.

Fuat Deniz arbete fyllde assyrier med
stolthet
Genom sin kunskap och sitt engagemang ville Fuat bidra till att göra
våra ungdomar medvetna om sin identitet och historia. Fuats
insatser för oss som folkgrupp är ovärderliga. Assyriska/syriska
lärarförbundet i Sverige vill framföra sina kondoleaser till familjen
Deniz och tacka Fuat för sin kamp för det assyriska folket.
Vid klockan 15.40 tisdagen den 11 december 2007 nåddes vi av den tråkiga
nyheten att den knivskurne universitetslektorn var vår vän, forskaren och
sociologen Dr. Fuat Deniz.
Det är helt obegripligt att dådet sker inom universitetets lokaler som annars
räknas till en av Sveriges mest öppna platser. En plats som i vanliga fall brukar
vara fritt från våld. Den chock och den bestörtning som mordet på Fuat Deniz
har väckt är enorm bland assyrierna världen över, men även bland elever,
vänner och kollegor.
Det känns fruktansvärt svårt just nu i denna stund att beskriva våra känslor och hitta de rätta orden. Fuat var älskad
av alla som kände honom, stora som små, av unga som gamla. Genom sin kunskap och sitt engagemang ville Fuat
bidra till att göra våra ungdomar medvetna om sin identitet och historia. Fuats insatser för oss som folkgrupp är
ovärderliga. Fuat Deniz var en skicklig samhällsdebattör och författare och blev den förste bland oss assyrier som
nådde en sådan hög position i den samhällsvetenskapliga akademins värld. Fuat var, och är fortfarande, en god
förebild för assyriska ungdomar. Han betonade ständigt vikten av, och uppmuntrade dem till utbildning. Det är
genom utbildning och en akademisk karriär som vi kan skapa oss en verklig status, sade han till ungdomarna. Tack
vare det arbete Fuat uträttade för sitt folk blev han assyriernas stolthet.
Det är tunga dagar för oss som kände och stod Fuat nära. Fuat har lämnat ett stort tomrum efter sig och just nu har vi
ingen annan som kan ersätta honom och pådriva den assyriska frågan vetenskapligt på samma sätt som han gjorde.
Det assyriska folket har förlorat sin lysande stjärna inom den akademiska världen. Tack vare Fuats fina karaktär,
ödmjukhet, respekt och kunskap fick alla han träffade ett gott intryck av honom. Fuats bortgång är en stor förlust, inte
bara för hans familj utan också för hela det assyriska folket.
En vecka efter mordet på universitetslektor Fuat Deniz har det spekulerats i om mordet var politiskt eller inte.
Hitintills vet vi inte om det var ett vansinnesdåd eller ett politiskt dåd. Spekulationerna kommer att fortsätta tills
polisen kommer med svaret på denna fråga. Det vi alla kan vara överens om är att mordet på universitetslektorn Fuat
är en attack på det öppna svenska samhället. Våldet är ett hot mot den säkerhet och den demokrati som vi lever i och
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det måste stoppas. Fuats egna ord löd enligt följande; ‖Demokrati är inte ett tillstånd, Demokrati är en handling‖. Vi
alla tillsammans har ett ansvar att föra vidare Fuats budskap och bekämpa det våld som begås mot vårt samhälle.
Vi från Assyriska/syriska lärarförbundet i Sverige framför våra kondoleanser och våra tankar går just nu till Fuats
familj, fru, dotter och övriga anhöriga. Med vårt deltagande i familjens djupa sorg vill vi säga: Tack Fuat, för din kamp
för det assyriska folket. Du kommer att leva kvar i våra hjärtan. Farväl vår käre och sanne vän. Vila i frid.
Simon Barmano
Assyriska/Syriska Lärarförbundet i Sverige
Publicerad: 2007-12-20

Ett sista farväl
av Fuat Deniz
Omkring
800
personer
slöt
upp
på
begravningsceremonin i Olaus Petri kyrka i
Örebro för att ta ett sista farväl av Fuat Deniz.
Det blev en fin och minnesvärd ceremoni med
urkristna ritualer blandat med tal, sånger och
musikspel.
Begravningsceremonin började klockan 12.00 men långt
innan dess hade kyrkan fyllts upp av släkt, vänner,
kolleger och andra. Landshövdingen för Örebro Sören
Många människor tog ett sista farväl av Fuat Deniz.
Gunnarsson och Örebro universitets rektor Janerik
[Foto: esamedia.se]
Gidlund närvarade även de. Det fanns sittplatser för 600
personer vilket gjorde att många blev stående i entrén
och utanför kyrkan. För de som stod utanför hade man ordnat högtalare så att även de kunde följa ceremonin.
Olaus Petri kyrkas kyrkoherde Björn Swärd ledde begravningsgudstjänsten. De två syrisk-ortodoxa biskoparna i
Sverige med ett stort antal präster från olika delar av landet ledde begravningsliturgin enligt den syrisk-ortodoxa
kyrkans traditioner och ritualer. Biskop Abdullahad Gallo Shabo höll ett längre tal på engelska. Assyriska
Demokratiska Organisationens ordförande Sait Yildiz höll ett personligt tal om Fuat
Deniz där han framhöll hans insatser för assyrierna. Fuat Deniz kollega Mats Lindberg från Örebro universitet och
Fuats nära vän Tomas Harila levererade även de personliga tal.
Med sin vackra stämma sjöng Elisabeth Nison en kyrkohymn på assyriska och Maria Johansson fyllde kyrkan med sin
fantastiska sångröst. Ceremonin avslutades med flöjtspel av den bortgångne Fuat Deniz pappa, Murat Deniz som inte
lämnade någon oberörd.
Drygt två timmar höll begravningsgudstjänsten på. Jordfästningen ägde rum i Längbro och efteråt var det samling till
minnesstund på Örebro universitet. Där bjöds besökarna på mat och även här hölls några tal av Andreas Deniz, bror
till Fuat Deniz, Assyriska Riksförbundets ordförande Rachel Hadodo, Zeki Bisso, ordförande för Assyriska
Ungdomsförbundet under mitten av 80-talet då även Fuat Deniz var aktiv i förbundet och Sadik Duzgun, morbror till
Fuat Deniz. Då begravningen föll 40 dagar efter att Fuat Deniz gick bort hölls vid 18-tiden en minnesbön i
Brickebergskyrkan så som brukligt enligt assyrisk tradition. Hela dagen var ett värdigt farväl av den store humanisten
Fuat Deniz.
Tomas Isik – Redaktionen, www.hujada.com
2008-01-22
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Texter på assyriska:
-

gratulationer till ADO
nyheter från radio QOLO
mordet på dr. Fuat Deniz
namnkonflikten
Assyriernas utsatta läge i Irak
Frihetskämpe: Faraidun Aturaya
AKC 10 års jubileum
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ASSYRIEN KULTURCENTER I BOTKYRKA

ܢܘܩܙܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܐܬܘܪ ܒܒܛܬܝܪܟܐ
ܠܣܝܥܬܐ ܕܛܘܝܒܐ
݂
ܕܙܘܝܜ ܝܘܒܲ ܕܗܒܧܝܐ ܕ 05ܭܧ̈ܝܐ ܕܣܞܟܪܰܐ ܐܬܘܪܬܝܐ ܕܝܤܘܩܬܝܬܝܐ
̈
̈
ܣܪܬܒܝܧܨ ܒܠܟ ܐܝܪܬܐ ܠܙܘܥܨ
ܬܗܦܬܝܐ
ܭܡܤܐ ܘܐ ݂ܝܪ̈ܪܐ ܥܥ ܚܘܒܐ ܐܘܣܰܦܬܝܐ ܭܬ ݂ܝܬܬܐ،
݂
̈
ܚܤܮܝܨ ܭܧ̈ܝܐ ̈
ܘܥܝܬܘܬܐ ܐܘܣܰܦܬܝܐ ܕܒܧ̈ܝ
ܞܝܪܝܐ ܐܘܣܰܦܝܐ ܕܥܒܬ ܠܗ
ܒܟܘܬܭܐ ܣܠܛ ܙܕܩܐ݂ ،
݂
ܦܘܠܝ ݂
݂
̈
̈
ܕܒܬܬܝܐ.
ܥܤܨ ܒܐܬܪܐ ܕܐܒܗܐ ܘܒܐܪܒܥ ܦܧܬܝܐ ݂
̈
ܝܘܟܪܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕ ݂ܝܤܪܬܝܝܐ ܗܘܐ ܣܕܪܭܰܐ ܐܘܣܰܦܬܝܐ ܒ̈ܪܦܝܐ ܘܚܝܳܬܬܐ ̈
ܐܘܣܰܦܝܐ
ܞܝ ̈ܪܝܐ
ܒܙܘܥܐ
ܦܘܠܝ ݂
݂
ܘܦܝܪܰܢ ܦܥܘܡ ܦܐܝܫ ܕܩܥܐ ̱ܗܘܐ ܕܱ ܙܘܥܰܐ ܘܒܞܲ:
ܘܐܓ ݂
ܕܣܡܧܧܨ ݂
ـ ܙܕܩ ܕܦܰܚܝܕ!
ܕܦܝܡܨ ܘܕܦܮܰܘܭܟ!
ـ ܙܕܩ ݂
̈
̈
ـ ܙܕܩ ܕܦܬܟܫ ܣܠܛ ܚܐܪܘܬܐ ܕܥܤܨ ܘܦܞܬܐ ܕܙܕܩܝܨ ܐܘܣܰܦܝܐ ܒܐܬܪܢ!
̈
ܪܚܝܤܐ .ܒܥܘܬܢ ܘܩܒܬܢ ܐܟ ܕܐܣܬ
ܒܗܠܝܨ ܙܒܧܐ ܐܚ̈ܪܝܐ ݂ܐܬܝ ܠܨ ܐܦܰܐ ܕܗܒܧܬܝܐ ܒܰܪܢ ܐܬܘܪ ݂
ܣܡܧܧܨ ،ܣܞܟܪܰܐ ܐܬܘܪܬܝܐ ܕܝܤܘܩܬܝܬܝܐ ܘܠܟܗܘܢ ̈
̈
̈
̈
ܐܘܣܰܦܝܐ ܭܬ ݂ܝ̈ܪܐ
ܘܭܘܘܬܩܐ
ܘܝܘܟܪܐ
ܓܒܐ
ܳ
ܒܡܒܝܒܘܬܐ ܒܔܘܭܤܐ ܚܕ ܣܠܛ ܦܪܒܐ ܕܭܘܠܞܧܐ ܳܬܝܝܐ ܒܮܡܘܐ
ܕܦܰܚܝܕܘܢ ܒ̈ܪܦܝܐ ܘܕܦܬܟܭܘܢ
݂
ܒܥܝܬܐܩ ܕ ݂ܝܤܘܩܬܝܝܐ.
ܕܦܝܧܘܐ ݂
݂
ܣܪܬܒܝܧܨ ܘܟܨ ܩܒܬ ݂ܝܧܨ ܕܙܘܝܛܐ ܕܐܬܐ ܕܦܗܘܐ
ܣܘܠܕܐ ܒܬ ݂ܝܟܐ ،ܘܥܘܣܬܐ ܐܪ ݂ܝܟܐ ܒܛܪܲ ܐܘܣܰܦܝܐ.
݂
ܒܧܝܧܘܐ ܐܪ ݂ܝܮܟܬܝܢ.
ܒܐܬܪܢ ܐܭܘܪ ܥܥ ܥܤܐ ܠܟܗ ݂
ܦܘܩܙܬܐ ܣܬܕܘܬܦܬܝܐ ܕܐܬܘܪ
ܠܠܘ ܭ
ܦܕܐ
 72ܐܒ  7552ܭܗ ݂
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ܳ ܳܽ
ܺ ܳ ̇ ܭ ܳܽ ܳ ܭ ܳ ܭ ܳ ܺ ܭ ܽ ܳ ܺ ܭ ܳ ܳ
ܕܳܓܘ ܬ ܳܬܐ ܭܒ ܭ
ܐܩܬܝܐ
ܬܝ ܠܗ ܗܝܤܧܘ ܬܬܐ ܒܰܭܬ ܷ̈ܪܐ ܕܣܧܪܐ ܐ ܬܝܙܓܕܘ ܬܬܐ ܥ ܬܝܬ
ܘܓܰܐ
ܽܚ
ܪܘܝܕ ܐܱ ܐ ܬ ܬ
ܬ
ܶ
ܶ ܳ ܶ ܺ ܶ ̇ ̇ ܺ ܭ ܳ ܺ ܭ ܳܳ ܶ
ܳ
ܳ
ܺ
ܽ
ܭ
ܶ
ܳ
ܘܬ
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ܟ
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ܦ
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ܳ
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ܰܦܰܳܗ ܦܰ ܫܳܦ ܦ ܡ ܛ ܳ ܦ
ܦܐܳ ܫܡ̈ ܦܗ ܳ ܕ ܳܗ ܳ
ܳܦ ܡ ܦ ܕܡ̈ܳܕ ܕ
ܳ
ܰ ܰܰܦ ܡ ܳ ܦܘܕܝ ܦܗ ܗܦ ܳܡܳܕܦܝ ܳ ܦ
ܦ
ܕ
ܳ
ܨ
ܕ
ܳ
ܳ
ܳ
ܛ ܰܦ ܡ ܕܰܕ ܦܰܣ ܳ ܦܗ ܝ ܝܗܦܐܝ ܕ
ܦܰܳ ܫܡ ܦ
ܳܫܡ̈ ܨ݂ܽܦܩ ܗܳܦܘ ܳ ܦܒ ܳܥ ܳ ܦܐܝ ܕܦܢܰ ܳ ܦ
ܦܦܝ ܳ
ܐܩ ܗܳܦܰܘܢܢܰܦ ܳܫ ܕ
ܳܗܳܦܘܰ ܳ ܦ ܳ ܦ
ܘ ܘ ܦ ܡ ܕ ܳܘ ܳ ܦܰܘ ܰܒܒܦ ܗܦܐܗ ܳ ܳܦܦ
ܦ
ܕ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳܕ
ܰܳ ܦ ܦܘܝܫܗܦ ܳܢ ܦܗܿܫ ܟ
ܡ ܝܫܡ ܳ ܦܰ ܝ ܳܳܕ ܦܗ ܝ ܕ ܰܕ
ܳ
ܗܦܘܝܫܬܦܐܥ ܳ ܳ
ܦܘܰܟܦ ܳܢ ܕ ܝ ܕ ܰܕ
ܦ
ܳ
ܳ
ܣܿܝܦܗܡܝ ܝܗܦܘܗ ܝܦ ̈ ܦܘ ܘ ܦܐܰ

ܕ ܳܕ ܦ

ܝܗܦܣ ܢ ܦܘ ܕ
ܝܫܡ݂ܽܰ ܦܗ
ܦ
ܳ
ܕ
ܕ
ܳ
ܗܦܝܫܡܿ ܗܦ ܝܳܕ ܦܗܡ ܳܢܳܕ ܦ
ܦ ܐ ܗܦ ܳܫܦܦ ̈ ܰ ܦܗܿ ̱ ܳ ܕ ܰܕ ܦ
ܗܦ ܳܢ ܘܝ ܗܦܘ ܦ ܳ ܘ ܦܗ ܕܫܳܕ ܦ
ܦ
ܳ
ܳ
ܦܝܫܡ ܗܦ ܡ ܫܝܦܐ ܟܝ ܰܦܗ
ܘ ܕܛܳ ܦ ܡ ܟ ܳ ܳ
ܦܘܣ ܳܦܩ ܳ ܦ ܕ݂ܽܰ
ܕ
ܳܕ ܦ
ܗ ܥ ܳ̈ ܟ
ܥ ܦܐܕ ܦ ܕܡ݂ܽܰ ܕ
ܦܝ ܳ
ܳܢܣ ܦ ܳ ܡܝܡܗܦ ܨ ܐܗ ܢܝ ܕ ܳܕ ܦ
ܟ
ܗܦܩ ܳ ܒܦܘ ܳܢ ܦܒܗ ܳ ܦ ܫ ܕ݂ܽܰ ܦܗ ܝ ܕ ܳܕ ܦ
ܦ
ܳ
ܕ
ܐ ܦܝܳܕܢ ܦܐ ܦ ܘ ܦܗܳܢ ܦ ܛܳܝ ܦ
ܕ
ܛܘܦܚܗܳܕ ܕ ܰ ܦܐ ܳ ܦ ܰܰܦܐ ݂ܳܽܝ ܦ
ܘ
ܳ
ܕ
ܳ
ܳ
݂ܽ ܡ ܗܦܗ ܝ ܳ ܦܐ ܟܥܳܕܦܢ ܦ ܳܢ ܗܦܗܫܳܝ ܦ
ܕ ܳ ܕ݂ܽܰ ܦ ܫ ܕ
ܗܦܝܳܕ ܳܝ ܦ ܰܦ ܕܳ ܳ ܝ ܦ
ܦ
ܳ
ܳ
ܳ
ܦܘܣ ܳܰܳ ܦܐܢܝܰܦܢܝ ܦܰ ܕ ܳܢܦܗ ܦ
ܗܳܢܝܦ ܗܦ ܳ ܳܝ ܦܘ ܢܦ ܳ ܦܣ ܳܰܳ ܦ ܳ ܦ
ܕ ܰܕ ܦ

ܦܦܦܦܦܦܦܦܦܦܦܦ
ܱܐܠܝܐܱܕܪܐܱ,ܬܡܘܙܱܐܒ.ܦ9110
ܳܕ »:ܦ ܟܟܰ ܟ ܦܣܳܢܝ :ܦ
ܰܘ ܟܝ ܟ
ܟ ܗ ܦܰܗܰܗ ܦܥ ܳ.ܦܦ
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ܘܗ ܫ ܦܘܝܗܦܣܳܝܝ ܦܐ ܟ ܝ݂ܽܰ .ܦ ܳ
ܟܦܣ ܦܐ̱ ܦܘܐ̱ ܦ ܟ .ܦ ܳ ܳܝܗܦ ܳ ܦܘܐ ܟܝܗܦܘܟܦ ܡܝ ܦܣ ܦܘܣܳܝܝ ܦ ܳ ܦ ܒܦܘܐܝ ܦ ܟܥܗ܇ܦܥ ܦ ܳ ܦ
ܨ
ܳ
ܦܝܛܳ ܟܳ ܰܣܦ
ܦܣ݂ܽܘ ܦܐܝ ܦ  .ܦܐܘ ܦ ܟܰ
ܦܘ ܗ
ܦܰ ܫ̈ ܦܩ
ܣܳܝܝ ܦ ̱ ܰܰ ܦ
ܟ
ܟ
ܦܣܿܝ ܦ ܳܢ ܗ .ܦܰܘ ܘ ܦ ܟܥ ܦܐ ܟ ܟ ܝ݂ܽ܇ ܳ
ܦܥܳܥ ܦ ܳܢ .ܦ ܳܦ ܗܦܐ ܦܘ ܫ ܦܝܳ ܦܐ ܟܦ.ܦܐܟܦ
ܗ ܳ ܛ ܟ ܝ.ܦ ܦܰ ܦܥ ܦ ܦܕ ܗܦܐܳܢܝ ܦܘ ܳܐ ܦܘܐ ܦܰܘܣ݂ܽܢ ܦܰܘ
ܳܥ ܡܢܦܘܝܗܦܐ ܦܐ̱ ܆ܦ ܳܦ ܰܦܘܗ ܳ ܟ ܦܐ ܟ ܰ ̱ ܦܘ ܝܘܦ .ܦܐܟܦܐ̱ ܦ
ܳܥ ܡܢܦܘܐܕܰܝܝ .ܦ ܟ
ܗܦ ܗܦܘ ܫ ܦܗ ܫ .ܦܐ ܦܐ̱ ܦܘܝܗܦ ܟ
ܳܥ ܡܢܦ ܦܩ ܇ܦܘ ܫ ܦܥ ܟ ܦܗ ܫ ܦ
ܘ ܟܝ ܦܩ ܝܦ ܗܦ .ܦܣܰܦ ܟܥ ܘܦ ܟܰ ܦܝܛܳ ܳ ܰܣܦܗ ܟܳ ܛ ܟ ܝܦܘ ܰܝܗܦܐ ܦܘ ܗܦ ܟ
ܢܝ ܦ 424ܦܐ ܗ .ܦܥ ܦܢ ܦܗ ܦ ܘ  .ܦܘܐܘ ܦܐܳܢܝ ܦ
ܢܰܣ ܦܗ ܳ ܳ ܦܘܠܐ
ܦ ̈ ܟ ܫ ܟ ̈ܳܣ ܦ ܰ ܦ ܰ ܦܘܗ ܟ ܢ ܦܠܐ
ܰܘܝ ܣ  :ܦ
ܰܐ ܐܣ ܦܘ ܳܐ ܦ ܳ ܦܘ ܦ ܗܦܗ ܫ ܦܐܐ ܬ܇ܦܰ ܳܦ ܗܦܝܳ .ܦܰܗ ܰܳ ܦ ܘܦܐ ܐܣ ܦ ܦܘܐܐ ܬܦ ܗܦ ܳ .ܦ ܫ ܨ݂ܽ ܦܐܰܣܦܦ
ܰܢܗܝܦ ܳܐ ܦ ܳ ܦܘ .
ܟ
ܦ
ܗܒܦ ܟܳܩ ܘܦܐܝܫ ܗܦܘܐ ܟܝܗܦܘܟܦܩܰܦ ܗܦ ܦ
ـ ܰ ܦ ܟ ܝܘܦܢܗ ܦ ܟ ܫ ܟ ܛ ܟ ܦܝܛ ܝ ܟܥ ܦܘ ܕ ܦܣܳܢܝ .ܦ(ܦ9911ܗܦ9921ܦܒܦ)ܦ ܟ
݂ܽܦܟܣܳܢܦܐܐܳܢܦܐܝ ܦ
ܦܰܐܕܰܝܝ ܦܘ ݂ܽܦܘ ܦ ܦܐܰܥ ܟ ܦܣܳܝܝ ܦܐ ܟܦܝ݂ܽܰ .ܦܕܰܒܦܐ :ܦܥ ܦܩ ܦ
ܟ
ܐܟܦܐܕ ܳ ܟ ܦܘ ܫ ܦܟܡ ܝ ܟ
ܳܕ .ܦ ܟ
ܦ ܫ ܟ
ܘܗܫ ܦܝܳ .ܦܰܐ :ܦܐܣܳܢܦܘ ݂ܽܦܐ ܕܣܳܝܝ .ܦܗ ܦ ܳ .ܦܰܕܰܒܦ«ܦܟܡ ܝ »ܦܐ .ܦ«ܦ ܳ ܦܘ ݂ܽܰ ܦܐܣܳܝܝ ،ܦܰܐܝ ܦܘ ܳ ܦܣܳܝܝ .ܦ
ܰܘ ܟ ܗ܆ܦܟ݂ܽܰ ܦ ܫ ܦܘ ܰܰܦܗ݂ܽܘ ܦܐܢ ܦܘ ܟ ܥ ܗܦ«ܦܐܕܰܝܝ »ܦ«ܦ
ܟ ܗ܇ܦ ݂ܽܝܗܦ
ܰܥ ܦܘܐܝ ܦ ܗܦܣ݂ܽܘ ܟܰܕ ܦܗ ܗ ܦܗ ܦ
ܨ
ܰܐܕ ܫ̈ܳܦܐ ݂ܽܝ݂ܽܰ ܦܗ ܦܝܳ ܦ ܗܦܘܗ ܟ ܢܥܗܦܐ ܫ ܟ ܳܦ ܫ ݂ܽܦܘܐܣ .ܦܦ
ܰܟ ܝ »ܦܘ ݂ܽܦܘ ܦܘ ܟܝܫܗܦܐ ܟ ܝ݂ܽܰ ܦ ̱ ܰܰ.ܦ ܟ
( ܦ 9191ܦܗ ܦ )9219ܦ ܘ ܦܐܳ ܫ ܦܘ ܗ ܦܗܫ ܦ
ܦܝ ܳܥܦܘܚܰܗ ܦ ܛ ܰܝܳ ܟ ܛ ܦܘܐܢ ܦܰ ܡ ܟܝ ܟ ܗܦܘ ܕ ܦܣܳܢܝ ܦܘ
ـ
ܝܳܕ ܦܣܳܥܳ ܦܰ ܛ ܟ ܟܦܳ :ܦܥ ܦܠܠ ܦܣܳܢܝ ܦܐܝ ܦ
ܫܳܕ ܦ ܫܡܳ ܦܝ ܰ ܟܦܳ :ܦܰܗ ܝܛ ܟ
ܣܳܢܝ ܦܐ  :ܦܐ̱ ܗ ܦ ܗ ܦ ܟܥ ܟ ܘ ܦ ܗ ܦܗ ܟ ܟ
ܕ
ܳ
ܳܕ ܦ ܟܳܥ ܦܗ ܗ ܦܘܩ ܒ:ܦܠܠ ݂ܽܰ ܦܝ ̱݂ܽܗܳܦܰܩ ܳ.ܦ
ܳܕ ܰ ܦܒ
ܘ
ܳ܆ܦܰܐܳܝ ܦܰܣ ܟ ܟ
ܟ
̈ܳܕ ܰ ܦܰܗܫܡܫ ܟ
ܦܰܟܦ ܟܝ ܦܰ ܦܗ ̈ ܟ ܟ
ܳ
ܳ
ܦ ݂ܽܦ
ܦ ݂ܽܦܩ ܝܗܦ ܡ ܳ ܟ ܦ ܝܗ܆ܦܰ ܘܦܣ̈ ܦܘܝ ܰ ܦܰܘܝ ܳ ܦܘܥܘܦ ܗ܆ܦ
ܰܗܠܟ ܗܗܦܰܚܝ ܦܟ ܦ ܟ ܗ ܦܘ
ܟ
ܥ ܳ ܗܦ
ܟ ܟܝܗ.ܦܰ ܛܳܥ ݂ܽܦܘ ܐܳܢ ܟ ܦ ܟ ܗ:ܦ ܝ ܳܫ ܟ ܦܗ ܳܝ ܦܘܥܘܦܐܘܐ ܟ ܗ܆ܦ ܗܦܘܐܝ ܦ ܳ ܦ ܡܝ ܕ ܦܰܩ ܦܘ ܠܟ ܟ ܳܗ܆ܦ
ܳܣ ܟ ܗܦܰ
ܟܝܗ܇ ܦܰܗ݂ܽܝܗ ܦ ܟ ܰܒ ܟܝܗ ܦܰ ܟ ܟ ܢ ܟܝܗ .ܦܘܗ ܰܳ ܦ ܳܰ ܟܕ ܝ ܦ ܟܝ ܦܐܦ ܟ ܳ ܦܘܣܳܝܝ :ܦ
ܗ ܟ ܢ ܦ ܟܳܩ ܦ ܝ ܰܐ ܟ ܗ܆ ܦ ܫ ܟ ܗ ܦܰ ܳܢܗܟܦܗ ܦܰ
ܳ
ܕ
ܳܕ ܕ
ܳ
ܳܕ ܦܠܠ ܗ ܦܩ ܟܝ ܦܐ  :ܦܰ ܛܓܿܟ ܳ ̱ ܦ
ܦܐܳ ܳܫ ݂ܽܰ  :ܦܰ ܡ
ܰ ܟ ܳ ܦܘ
ܰܒܥ ܟ
ܢ ܦܢܰ ܦܘ ܟܳܘ ݂ܽܰ  .ܦ ܟ
 .ܦ ܡ ܛܡܗ ܦ ܗ ܦ ܡܫ ܟ
ܳܕ ܦܐܐ .ܦܰܐ ܥ ܦܘܗܝ ܦܝ ܟܝ ܦܗ ܟ ܗ ܦܘܝ ܘܝ ܦܘ ܝܗܦܗ̈ ܰ ܳ ܦܘܣ ܳ ܦ ܟ ܦܘܐܰܢ ܦ9121:ܘܝ ܦ9ܗܦ2ܦܗܦ
ܗ ݂ܽܥ ܝܦܘܥ ܟ
1ܦ.ܦ
ܦܩ ܝ ؟.ܦ
ܦܐܰ ܟ ܦܣܳܢܝ ܦ ܘܦܐ ܥ ܦܘ
ܫ
ܗܦܐܕ
ܟ ܟ
ـ ܘܐܝ ܟ
ܨ
ܨ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܰܝܗܗܦ
ܰ ܝܦܐ ܟܝܗ.ܦ ܛܘܦܘ ܟ ܗ ܗ ܦܐ ܟܝ ܦܣ݂ܽܘܦ ܡ݂ܽ،ܦܘ ܰܦܩ ܝܦ ݂ܽ ܦܘܩ ܝ ܗܦܗ ܫ ܳ ܟܕ ܦܘ ܫܡ ܦܰ ܝ ܗܦܰܢ ܦ
ܰ ̰
ܟܥ ܦ ̈ ܦ ̰
ܨ
ܦܐܳܝܝ݂ܽ.ܦ
ܦ
ܰܰ
ܰ ܡܝ ܗ ܦܗ݂ܽܝܗ! ܦܐܝ ܦܗ ܘ ܦܰ ܟ ܳܣ ،ܦܰܩ ܝ ܦ ݂ܽܝܗ ܦ ܫ ܦܰ ̱ ܦܗ ܗ ܦܩ  ،ܦܐܝ ܦ ܟ
ܳܥ ܚ ܦܘܰ ܝ ܦܐܰܢܐܫܰ ܦܰ ܟ
ܨ
ܨ
ܨ
ܦܐܕ ܟܥ ܟܒܕܦ
ܦܐܕܗ ܦ ܟ ܦܰܐܕܕ
ܰ ܕ ܰܘܦܘܗ ܳ ܦ
̱ܰ ܦܐܫܡ ܦܰ ܡ݂ܽ ܦܩ ܟ ܟ
ܦܐܕ ܝܳܦܐܗ݂ܽ ܟܕ ܦܰ ܦܰܘܝ ܦܰܥܳ .ܦܰ ݂ܽ ܟ
ܿ ܟ.ܦܰ ݂ܽ ܟ
ܟ
.ܦܰ ܨ
ܳܕ .ܦ
ܝ ܟܦ
ܦܐܕ ܛ ܦܐ ܝ ܟܕ ܦܘ ܝ ܟ
ܳܕ ܟ
ܟ
ܳܕ ܦ ܟ
ܦ
ܿ ܳܣܦܝܳܢ ܳܒܦܕ ܟ ܝ ܦ(ܦ9111ܦܗܦ9192ܦ)ܦ
ـ
ܦܐ ܟܝ ܟ
ܨ
ܦܰܢܗܳܕ ܦܘܣ ݂ܽܦܘ ܕ .ܦ
ܦܘܗܗ݂ܽܦܘܗ ܰܦ ܗ ܗ ܦܘ ܕ ܦܣܳܢܝ ܦ ܗܦܐ ܦ ܘܦܐܳܗ
ܗ ܳܢܝ ܟ
ܟ
ܦ
ܦܐܰ ܟ ܟ ܦ ܗ:ܦܗ ܟ ܦܐ ܳ ܟܕ ܦ ܝ ܟ ܦܘܗ ܝ ܦܩ ܦܗ ܟܦܝ ܦܣ ܟ .ܦ ܳܣ ܨ݂ܽ ܦܰ ܦܐܕܰܝܝ ܦܐ ܦܐ̱ ܦܰܐܝ :ܦܩ ܦ ܰܰܦ
ܦܣܳܢܝ
ܕ
ܦ
ܟ
ܳܕ ܦ ܫ̈ܳ،ܦܗ݂ܽ ܦܘܩ ܦ ܰܰܦܘ ܟ ܝ ܦ ܳ ܦ ܟܝܡܝܳ،ܦ
ܳܕ ܦܘ ܫ ܦܗܳܢ ܳܢܝ ܦܰܗ ܝ ܟ
ܳܕ ܦܝܳ ̈ ܦܰܐܰ ܳ ܟܕ ܦܐܦ ̈ܳ،ܦܰ ܡ݂ܽܘܝܳ ܟ
ܘܟ ܟ
ܨ
ܨ
ܦܐܕܢ ܳܦܰܐܳܢܝ ܦܐܩ̈ܳ.ܦ
ܦ
ܰ ݂ܽܰ ܦܝ ܣ ܦܰ ܗ ܦܰ ܝ ܦ ܡ݂ܽܦܝܫ̈ܳ،ܦܰ ܫ ݂ܽܦܝܳ ܦܰܝ ܰ ܦܝܿ ܝܳ،ܦܐܝ ܦܘ
ܟ ܟ
ܦ
ܳܳ ܳ ܕ
ܳ ܳ ܕ ܳ
ܰܫܡ ܳ
ܗ ܦܘܝܗܦ ̈ ܥ ܦܘܐܰ ܳܕ ܦܐ̈ ܕ :ܦܗ ܦܥ ܦܰܚ ܳܝ ܕ ܰܕ ܦܰ ܳ
ܳ
ܕ
ܕ
ܰܗܳܕ ܦܰܤܛ :ܦ ܟ ܟܦ
ܦܘܗ
ܩ
ܦܕܰ
ܳܕ
ܿ
ܝ
ܳܦܰ
ܡ
ܳܟ
ܦܰܐ
ܒܩ
ܦܰ
ܗ
ܰ
ܦܰܚ
̈
ܟ
ܟ
ܟ ܟ ܟ ܟ
ܟ
ܟ
ܟ
ܟ
ܟ
ܟ ܟ
ܰܰ ܦܗ ݂ܽܝ ܰܕ ܦܰܗ ܩ ܳܕ ܦܣܳ ܳ
ܟ  ،ܦܗܳܢ ܝ ܟ ܦܕ ݂ܽ ܟܕ  ،ܦܘܗ ܰ ܳ ܟܕ ܦ ݂ܽܝ ܟܕ ܦܘܐ ܳ :ܦ ܟܒܥܳܦ
ܦܘܟ ܳ ܟܕ ܦ ̱ܐ
ܦܰܐܕܝ ܦ ܟܝ ܦ ܡ
ܟ
ܟ ܟ
ܟ ܟ
̱
ܿܝ ܦ ܗ ܦܣ ܟ ܦ ܗ ܦܝ ܟܕ ܦܘ  ،ܦܘ ݂ܽܰ ܦ
ܰܐ ܳ .ܦܰ ܦܐܳܕܐܣ ݂ܽܰ ܦ ܝ  ،ܦܰܗ ܦܐܝܥ ܦܰ ܝ ܟ ܦܘ
ܦܰ ܳܢ ܗ  :ܦܗ ܟ
ܦܐܝ ܳ:ܦ
ܳܦܘܐܕܰܢܦܰܘܟ ܦ
݂ܽ ܦܰ ܳܢ ܦ ̈ܡ ܳ ܗ:ܦ ܡܗ ܟ ܟܝܗ.ܦܰܘ ܟܝܫ ܟ ܦܕ ܳ ܟ ܦ ܗܦ ܝ ܟ ،ܦܘܗ ܝ ܦ ܗܦܐ̱ ܝ ܦ ܗܦܕ ܡ ܟ
ܘܰܕ ܦܰܐ ܦܘ ܳܢܝ
ܿ ܦܘܐ ܟ ܦ ̱ ܰ ܦ ݂ܽܰ ܦܗ݂ܽ ܗܦ ܳ ܳܝܗ.ܦܗ ܟܳܐ ܦ ܝܗܦ«ܦ ܫ ܟ ܦܘ
ܟ
ܡ ܟ
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̈
ܕܒܪܝܬܐ ܒܝܬ ̣ܝܪ ܡܢ
ܣܘܓܐܐ ܕܡܠܟܘ ̣ܬܐ
̣
ܲ ̈ ܵ
ܚܕ ܫܘܡܗܐ ܸܡ ̣ܬܝܕܥܢ.

ܒܝܕܱܱ:ܐܠܝܐܱܕܪܐ

ܦܘܟܰ ܟ ܦܘ ܟܝܫܗܦܘ ܗܦ
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ܝܳܕ ܦܘ ܗܦܩܳܝ ܦܰܘܰܝ ܦܐ̱ ܦܘܥܘܦܟ ܟ ܦܣ̈ ܟ ،ܦ ܛܫ ܦܐܝ ܦܐ ܦܘܟܦܗܳܝ ܦ ܟ ܟ ܗ.ܦܰ ܦܗ ܟ ܢܦܘ ܡ ܳܢ ܦ
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